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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

BURSA İLİ KARAYOLUNDAN KAYNAKLANAN KARBON AYAK İZİ 
MİKTARININ BELİRLENMESİ VE ALINABİLECEK  

ÖNLEMLERİN ORTAYA KONULMASI 
 

Ferit EKİNCİ 
 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Muhammet Yunus PAMUKOĞLU 
 
 

Karbon ayak izi, karbondioksit birimi ile ifade edilen, yaşamsal faaliyetler 
kaynaklı doğaya verilen sera gazı miktarının ölçüsünü ifade etmektedir. Küresel 
ısınmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu artışlar canlı yaşamı için çok 
ciddi bir tehdit unsuru olmaktadır. Bu tehditin ortadan kaldırılması ya da 
azaltılması için Kyoto Protokolü çok ciddi önem arz etmektedir. Bu protokol ile 
her ülkenin karbon ayak izi belirlenerek belli bir plan çerçevesinde azaltılarak 
salınım sınırları getirilmiştir.  
 
Bu çalışmada, Bursa İli 2020 yılına ait karayollarından kaynaklı karbon ayak izi 
miktarları hesaplanarak alınabilecek önlemler ortaya konulmuştur. 
Karayollarıdan kaynaklı sera gazları ciddi miktarda CO2 içerdiğinden dolayı, 
yapılan hesaplamalarda CO2 kaynaklı karbon ayak izi hesabı üzerinde 
yoğunlaşılmıştır. Bu hesaplamalarda IPCC kılavuzunda yer alan Tier 1 ve Tier 2 
yöntemleri kullanılarak gerekli işlemler yapılmıştır. 2020 yılına ait Bursa İli 
karayollarından kaynaklanan karbon ayak izi; Tier 1 yöntemi ile yapılan 
hesaplamalarda 3.233 Gg CO2 iken, Tier 2 yöntemi yapılan hesaplamalarda 
17.585 Gg CO2 olarak hesaplanmıştır. Bu farkın oluşmasındaki en büyük sebep 
Tier 1 yöntemi ile yapılan hesaplamalarda sadece yakıt miktarları baz alınırken, 
Tier 2 yöntemi ile yapılan hesaplamalarda araçların türü ve yapılan mesafelerin 
kullanılması olarak değerlendirilmiştir.  
 
Karbon ayak izi miktarlarının azaltılması için alınabilecek önlemler; motor 
teknolojilerinin geliştirilmesi, hibrit araçların arttırılması, dizel araçlar yerine 
LPG araçların tercih edilmesi, denizyolu ve demiryolu ulaşımının arttırılması ve 
eski teknolojilere sahip araçların trafikten çekilmesi şeklinde sıralanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bursa İli, karbon salınımı, karbon ayak izi, sera etkisi, 
karayolu, önlemler. 
 
2022, 70 sayfa  
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ABSTRACT 
 

M.Sc. Thesis 
 

DETERMINING THE AMOUNT OF CARBON FOOTPRINT FROM THE BURSA 
PROVINCE HIGHWAY AND PUTTING THE MEASURES TO BE TAKEN 

 
Ferit EKİNCİ 

 
Süleyman Demirel University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  
Department of Environmental Engineering 

 
Supervisor: Prof. Dr. Muhammet Yunus PAMUKOĞLU 

 
 

The carbon footprint is the measure of the amount of greenhouse gases given to 
nature originating from vital activities, expressed in the unit of carbon dioxide. 
The importance of global warming is increasing day by day. These increases are 
a very serious threat to the life of living things. The Kyoto Protocol is of great 
importance for the elimination or reduction of this threat. With this protocol, 
the carbon footprint of each country has been determined and reduced within 
the framework of a certain plan, and emission limits have been introduced.  
 
In this study, the amount of carbon footprint originating from the highways of 
Bursa Province in 2020 was calculated. Since highways contain a significant 
amount of CO2 in greenhouse gases, the calculations made focused on the 
carbon footprint calculation based on CO2. In these calculations, necessary 
operations were made by using Tier 1 and Tier 2 methods in the IPCC manual. 
While the carbon footprint is 3.233 Gg CO2 in the calculations made with the 
Tier 1 method for 2020, the value encountered in the calculations made with the 
Tier 2 method is 17.585 Gg CO2. The biggest reason for this difference is the Tier 
1 method, while only the amount of fuel is taken as a basis, while in the Tier 2 
method, the type of vehicles is used in transactions at the distances made.  
 
Measures that can be taken to reduce the amount of carbon footprint can be 
listed as developing engine technologies, increasing hybrid vehicles, preferring 
LPG vehicles instead of diesel vehicles, increasing sea and rail transportation, 
and withdrawing vehicles with old technologies from traffic. 
 
Keywords: Bursa Province, carbon emission, carbon footprint, greenhouse 
effect, highway, measures.  
 
2022, 70 pages 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Araştırmanın Kapsamı 

Mathis Wackernagel ve William Rees 1990’lı yılların başında şu anki teknoloji ve 

kaynak yönetimi ile bir bireyin veya toplumun kaynakları elde etmek ve ortaya 

çıkardıkları atıkları bertaraf etmek için gerekli su ve toprak miktarını 

belirlemek için; ekolojik sürdürülebilirliği ortaya koyan doğal bir kaynak aracı 

olarak ekolojik ayak izi kavramı ortaya çıkmıştır. Ekolojik ayak izi; karbon ayak 

izi, tarım arazisi ayak izi, balıkçılık sahası ayak izi, otlak ayak izi, orman ayak izi 

gibi farklı bileşenlerden oluşmaktadır (WWF, 2012). 

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı 

miktarı açısından insan faaliyetlerinin (ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi, satın 

alınan ürünler vb.) çevreye ciddi zararlar vermektedir. İki farklı ana bileşenden 

oluşan karbon ayak izi doğrudan veya dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincil 

karbon ayak izi fosil yakıtlarından kaynaklanan ulaşım ve evlerde kullanılan 

enerjiden kaynaklanmaktadır. İkincil ayak izi ise yaşam döngüsünden 

kaynaklanan tüm ürünlerin imalatından dolayı ortaya çıkan CO2 miktarını temsil 

etmektedir. Dolayısı ile ikincil karbon ayak izi birincil ayak izini de içermektedir. 

Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: Doğrudan/birincil ayak izi ve 

dolaylı/ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım 

(sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından 

ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi 

kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en 

sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil 

karbon ayak izi, birincil ayak izini kapsamaktadır (Atabey, 2013). 

Gerek Kyoto Protokolü ile getirilen yükümlülüklere uyulması gerek Karbon 

Ticaretinde yer edinilmesi gerekse de sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleştirilebilmesi adına ülkelerin Karbon Ayak izini hesaplamaları ve 

alacakları önlemlerle küçültmeleri gerekmektedir (Sunturlu,2017). 
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Karbon ayak izi hesaplamaları uygulanırken literatürde çok farklı hesaplama ve 

yöntemler bulunmaktadır. CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6  gibi başlıca sera 

gazlarının Kyoto Protokolü kapsamında Hükümetler Arası İklim Değişikliği 

Paneli (IPCC)’nde belirtildiği yöntemler arasında ISO 14064, CDP, PAS 2050 

bulunmaktadır (Bıyık, 2018). 

Bir faaliyet neticesinde ortaya çıkan karbon ayak izinin hesaplanabilmesi için o 

faaliyet neticesinde doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelen tüm 

emisyonların hesaplanması gerekmektedir (Sunturlu, 2017). 

Ülkemiz karayollarında ulaşım ve taşımacılık alanlarında kullanılmak üzere 

birçok araç bulunmaktadır. Bu araçların kullanımı esnasında oluşan karbon 

salınımlarının hesaplanması için IPCC kılavuzunda yayımlanmış olan 

yöntemlerden Tier-1 ve Tier-2 metodolojisinden faydalanılmıştır. Bu 

metodolojinin uygulanmasında Bursa İli’nde karayollarına ait bazı verileri elde 

edilmiş ve tez çalışmasında hesaplamalarda kullanılmıştır. Elde edilen sonuç ve 

bulguların analizi sonucunda karbon ayak izleri belirlenmiş ve buna karşın 

çözüm önerileri sunulmuştur. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Atmosfere salınan başlıca sera gazlarının sebep olduğu sera etkisinden 

kaynaklanan ve dünya üzerinde ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış olarak 

gözlemlenen durum küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır. Küresel iklim 

değişikliği ise tarımsal, endüstriyel ve fosil yakıtların kullanımı neticesinde sera 

gazlarının amosferdeki konsantrasyonu ve yoğunluğunun artmasından dolayı 

ortaya çıkan durum olarak tanımlanabilir. Bu durum ise yağışlardaki dengesizlik 

ve sapmalar, çölleşme, kuraklık, hortum, fırtına vb. meteorolojik olaylardaki 

artışlar şeklinde kendini göstermektedir (WWF-Türkiye, 2016). 

Dünyaya güneşten gelen ısı ve ışık miktarı üreticiler tarafından kullanılmakta, 

bir kısmı yüzeylerde absorplanmakta, geri kalan kısım ise tekrardan 

yansımaktadır. Bu yansıyan ışınlar ise karbondioksit, metan ve su buharı gibi 

atmosfer tabakasındaki gazlar tarafından tutulmakta ve dünya sıcaklığı 
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artmaktadır. Bu durum ise sera etkisi olarak tanımlanabilmektedir. Atmosfer 

tabakasında bulunan bu gazların miktarlarının artışı ise Yerküre’nin ısınmasını 

da büyük ölçekte arttırmaktadır. Şu anki ve gelecekteki tehlike ise, 

karbondioksit, su buharı ve metan gibi diğer sera gazlarının 

konsantrasyonlarının artışının, doğal olarak gerçekleşen sera etkisinin etkisinin 

şiddetleneceği şeklinde karşımıza çıkacaktır. Karbon ayak izi, birim 

karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan 

faaliyetlerinin (ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi, satın alınan ürünler vb.) 

çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Karbon ayak izi iki ana 

parçadan oluşmaktadır; doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi. 

Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil 

olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 

emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi ise kullandığımız ürünlerin tüm yaşam 

döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan 

dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli 

(IPCC) kılavuzunda önerilen yaklaşımlar ile karbon ayak izi, sera gazı toplam 

emisyon miktarının birim karbon dioksit eşdeğeri cinsinden hesaplanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı IPCC kılavuzunda belirtilen Tier-1 ve Tier-2 yöntemleriyle 

Bursa İli’nin karayollarında bulunan araçlardan kaynaklı karbon ayak izi 

hesaplanarak değerlendirmelerin yapılması ve alınabilecek önlemlerin ortaya 

konulmasıdır. Bu kapsamda Bursa İli’nde bulunan araç sayıları ve kullanım 

miktarları hesaplamalar için kullanılmış veriler olup, bu veriler Tier-1 ve Tier-2 

metodolojisinde kullanılmıştır. Bu sayede küresel bir problem olan küresel 

ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi adına önlemler ortaya konulmuş 

ve önemli bir farkındalık yaratılmıştır. 

1.3. Özgün Değer 

Bu çalışmada Bursa İli karayollarında faaliyetlerini sürdüren araçların 

cinslerine göre karbon ayak izi hesaplanması ve alınabilecek önlemlerin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tezden elde edilecek özgün 

değerler aşağıda sıralanmaktadır. 
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 Küresel bir problem olan küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşın 

sektör bazında alınabilecek önlemlerin ortaya konulması, 

 Küresel bir problem olan küresel ısınma ve iklim değişikliğine bir 

farkındalık kazandırılarak önem derecesinin arttırılması, 

 Ülkemizde insanların yaşamsal faaliyetlerini idame etmeleri için 

karayollarında yapılan ulaşım ve taşımacılık çok önemli bir yer 

oluşturması ve dolayısı ile bu çalışma sonucunda karayollarındaki ulaşım 

ve taşımacılık çok daha güvenli ve bilinçli bir şekilde yapılması olarak 

sayılabilir. 

Tarafımızca yapılabildiği şekilde hem ulusal hem de uluslararası literatür 

taramamızda Bursa İli karayolları kaynaklı karbon ayak izi ile ilgili bu şekilde 

kapsamlı bir çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısı ile yukarıda sayılan maddeler 

çerçevesinde önerilen tezin önemli bir özgün değeri bulunmaktadır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 
2.1. Küresel İklim Değişikliği ve Küresel Isınma 

Bu başlık altında iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dair bilgiler verilmiş, 

nedenleri ve etkileri ortaya konulmuştur. 

2.1.1. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Kavramları 

 
2.1.1.1. Küresel Isınma 

Sera etkisi sayesinde, gezegenimiz yüzeyinden yayılan uzun dalga radyasyonları 

tarafından atmosferde belirli gazların depolanarak tahminen -18 °C olması 

beklenen ortalama küresel sıcaklığın 15 °C olması ile dünyanın yaşanılabilir bir 

yer olduğu bilinmektedir (Mitchell, 1989).  

19. yüzyılların başında bilim insanları atmosferdeki gazların sera etkisi 

yaratabileceğini ve bu etkinin gezegenin ısınmasına neden olacağını keşfederler 

(Weart, 2008). Arrhenius (1896) yılında buzul çağlarını açıklamak için bir teori 

geliştirirken, atmosferik karbondioksit (CO2) artışlarının sera etkisi ile 

Dünya’nın yüzey sıcaklığını ne ölçüde artıracağını tahmin etmek için fiziksel 

kimyanın temel ilkelerini kullanan ilk kişi olmuştur. 1938 yılında buhar 

mühendisi olan Guy Stewart Callendar yapay (insan kaynaklı) karbondioksit 

(CO2) artışının küresel ısınma ile bağlantısını keşfeden ilk kişi olmuş ve soyadını 

taşıyan teorisi “Callendar etkisi” olarak anılmaya başlanmıştır (Fleming, 2013).  

Yaşanabilir bir ortalama sıcaklığa sahip olan dünyamızın iklimi yüzyıllardır 

değişmekte ve evrim geçirmektedir. Bu değişimlerin büyük bir kısmı doğal 

nedenlerden olurken insan aktiviteleri sonucu olan değişimler atmosferde 

gazların ve katı, sıvı halde bulunan maddelerin gaz bulutları içerisinde 

depolanmasına sebep olmaktadır (Change, 2006).  

Roger Randall Dougan Revelle, 1957 yılında küresel ısınmanın büyük çaplı bir 

iklim değişikliğine neden olabileceğini ilk kez dile getiren insanlardan birisidir 

(Weart, 2008). 2000’li yıllarda atmosferdeki CO2 miktarının 1960’lı yıllara göre 
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%25 artacağını öngörerek bu durumun küresel ısınmaya sebep olacağını ve bu 

iklim değişikliklerinin yerel ve küresel olarak kontrol altına alınamayacağını 

öne sürmüştür (Energy, 1966). Hansen vd. (1981) tarafından öncü olarak 

yaptığı çalışmalarda 1960’ların ortasından 1980’lere kadar geçen sürede 

küresel sıcaklığın 0,2 °C arttığı ve bu artışın atmosferde sera gazı etkisi 

sayesinde olduğunu gözlemlemiştir.  

1980 ve 2000 yılları arasında dünyanın etrafında ciddi çevresel değişiklikler 

olmuştur (Houghton vd., 2001). 1980’ler ve 1990’larda ölçülmüş en yüksek on 

yıllık sıcaklık rekorlar kırılmış, 1982-1983, 1987-1988, ve 1997-1998 yılları 

arasında yoğun ve iz bırakan El Nino (Peru ve Ekvator kıyılarından güneye 

doğru uzanan ve birkaç yılda bir meydana gelen yerel ve bölgesel ekolojiyi 

değiştirerek alışılmadık derecede büyük ısınmalarla gelen sıcak okyanus akımı) 

yaşanarak tropikal bulutluluk ve mason yağmurlarında dikkate değer 

değişiklere neden olmuştur, bu etkiler ile atmosferdeki CO2 miktarı %9 

artmıştır (Nemani vd., 2003). Bu tür etkiler ve beraberinde oluşan değişimler, 

bulaşıcı hastalıklar gibi birçok faktörün dağılımı ve yaygınlaşması konusunda 

aktif rol alacağı gibi canlı yaşamını tehdit ederek ekolojik dengeyi de 

değiştirebilmektedir (Lafferty, 2009).  

2.1.1.2. İklim Değişikliği 

Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması ve buna bağlı olarak dünya 

sıcaklığındaki artış iklim değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. 

Amerikan Meteoroloji Derneği (AMS) iklim öğelerinin (sıcaklık, basınç veya 

rüzgarlar gibi) uzun vadeli istatistiklerinde sistematik değişikliklerin birkaç on 

yıl veya daha uzun bir süre devam etmesi olarak tanımlamıştır (Meteorology, 

2012). 1880 – 2019 yılları arası küresel arazi-okyanus sıcaklık endeksi Şekil 2.1 

incelendiğinde küresel sıcaklığın sera gazlarındaki salınımın artması ile birlikte 

yükselişe geçtiği ve dünya yüzeyindeki sıcaklığın 0,8 °C arttığı gözlenmektedir 

(NASA/GISS, 2020).  
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Şekil 2.1. Küresel arazi-okyanus sıcaklık endeksi (NASA/GISS, 2020) 

Gözlenen ve iklim projeksiyonlarından elde edilen olasılıklardan yola çıkan 

bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin tatlı su kaynakları üzerinde çok 

büyük değişimlere neden olacağını düşünmektedir (Bates vd., 2008). 

Gözlemlenen ve olması muhtemel etkiler Çizelge 2.1’de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.1. Küresel iklim değişikliğinin gözlemlenen etkileri ve su kaynakları 
üzerindeki gözlemlenen / olası etkileri (Bates vd., 2008) 

Gözlenen Etki Gözlenen / Olası Etkiler 

Atmosferde sıcaklık 

artışı 

Güney Amerika’daki And Dağları boyunca uzanan bazı 

şehirlerde gözlemlendiği gibi eriyen buzullarca 

beslenen havzalardaki su kullanılabilirliğinin azalması 

Su yüzeyinde 

sıcaklık artışı 

Kendini temizleme, karışma döngüsü ve çözünmüş 

oksijen miktarında azalma 

Su yosununda artış 

Deniz Seviyesinde 

yükselme 
Kıyı akiferlerinin tuzlanması 

Yağış döngüsünün 

değişmesi 

Yağış değişimleri nedeniyle suya erişimin değişmesi ve 

su ile ilgili diğer olguların etkilenmesi (örneğin: yeraltı 

sularının yenilenmemesi, evapotranspirasyon) 

Yıllık yağış miktarı 

artışı 
Sel kontrolü ve rezervuar kullanım zorluğunun artması 
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Evapotranspirasyon 

artışı 

Su kaynaklarının azalması 

Su kaynaklarının tuzlanması 

Yeraltı suyu seviyelerinin düşmesi 

Daha sık ve yoğun 

olağandışı olaylar 

Taşkınların su kalitesini ve su altyapısının bütünlüğünü 

etkilemesi ve su kaynaklarına farklı kirleticiler getiren 

akarsu erozyonunu artması. 

Kuraklığın suyun kullanılabilirliğini ve su kalitesini 

etkilemesi 

 

2.1.2. İklim Değişikliğine Etki Eden Nedenler 

Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan iklim değişikliği, sanayi 

devriminden sonra insan faaliyetleri artışı sonucunda ortaya çıktığı bilim 

adamları tarafından kabul edilmektedir. Bu faaliyetler doğal kaynaklarımızın 

hızlı bir şekilde kirlenmesine neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliğine 

sebep olan faktörler arasında nüfus artışı, hava kirliliği, ormanlıklanların 

azalması, yoğun enerji tüketimi sayılabilir (Bates vd., 2008). 

2.1.2.1. Çevresel Kirlilik  

Çevresel kirliliğin en büyük problemlerinin başında bölgesel ve yerel kirlilikler 

sayılabilir. Bu iki kavram arasında yerel kirlilik bölgesel kirliliği arttırmaktadır. 

Bu artış doğrudan veya dolaylı olarak küresel iklim değişikliğini tetiklemektedir. 

Sanayi devriminden sonra bu kirliliğin atmosferdeki CO2 sera gazının %32’lik 

bir artışa sebep olduğu ve bu artışın devam ettiği gözlemlenmektedir (Doğan ve 

Tüzer, 2011). 

2.1.2.2. Nüfus Baskısı  

Yoğun teknolojik gelişmeler beraberinde artan nüfus artışını getirmiştir. Dünya 

nüfusunun şu an itibariyle 8 milyar civarında olduğu ve bu artışın dakikada 140 

kişi eklenerek arttığı görülmektedir. Bu artışta çok ciddi çevresel problemlere 

sebep olmakta ve enerji ihtiyacından kaynaklı olarak küresel iklim değişikliğini 

de arttırmaktadır (WPB, 2020). 
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Dünya Bankası verileri 2021 yılı itibariyle toplam nüfusun yüzde kırkdörtünün 

kırsalda, yüzde ellialtısının ise kentlerde yaşadığını göstermektedir. Bu durum 

son yıllarda tersine işlemekte olup, nüfusun kentsel alanlara doğru arttığı 

gözlemlenmektedir. Bu süreç beraberinde enerji artışını ve fosil yakıtların daha 

fazla kullanılması sonucunu beraberinde getirmiştir (Güler ve Çobanoğlu, 

1994). 

2.1.2.3. Hava Kirliliği  

Hava kirliliği doğrudan veya dolaylı olarak küresel iklim değişikliğini 

tetiklemektedir. Hava kalitesinin bozulması ciddi çevresel problemleri de 

beraberinde getirmektedir. Bu problemler arasında asit yağmurları, ozon 

tabakasının incelmesi, ekolojik canlıların zarar görmesi, insanların sağlık 

problemleri yaşaması ve küresel iklim değişikliği gibi sayılabilir (Varınca vd., 

2008). 

Hava kirliliğinin insan kaynaklı olarak artışında sanayileşme ve kentleşme önde 

gelen etmenlerindendir. Kentleşmenin düzensiz şekilde yapılması, yeşil 

alanların yetersiz olması, taşıt sayılarındaki artış, kalitesiz yakıtların kullanımı 

hava kirliliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Özer vd., 1997).  

2.1.2.4. Orman Alanlarının Tahribatı  

Dünyadaki toplam karasal alanın yaklaşık yüzde otuzbirini ormanlık alanlar 

oluşturmakta olup, toplam ormanlık alan miktarı 4,06 milyar hektar’dır (FAO, 

2020). 

Sulak alanlar, tarımsal ve ormanlık alanlar karasal ekosistemin önemli 

bileşenlerindendir. Bu bileşenlerin hatalı kullanımı küresel iklim değişikliğine 

yol açabilmektedir (MGM, 2020). 

Ormanlık alanlar küresel iklim değişikliğinin önlenmesinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Ülkemizde Bakanlık tarafından yürütülen Milli Ağaçlandırma 

Seferberliği sayesinde ormanlık alanlarda ciddi bir artış olmuş ve bu artış 
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sayesinde 181,4 milyon ton karbonun tutulabildiği ortaya konmuştur (ÇŞB, 

2010).  

2.1.2.5. Enerji Tüketimi  

2017 yılı itibariyle Uluslararası Enerji Ajansı verilerine bakıldığında Dünya’daki 

toplam enerji tüketimi 9717,30 milyon ton eşdeğer petrol (mtep) olduğu ifade 

edilmiştir. İfade edilen bu enerji kaynaklarındaki artışın sera gazlarında da ciddi 

bir artışa sebep olacağı ve bununda küresel iklim krizini arttıracağı 

düşünülmektedir (IEA, 2020). 

2.1.3. Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri 

İnsani faaliyetler sonucunda dünyanın dengesi değişmiş ve buna bağlı olarak 

yağış ve sıcaklıktaki ani değişimler, hava olaylarının sıklık ve boyutunun 

değişimleri sonucunu doğurmuştur (Şimşek, 2011). Canlılar arasında fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik etkilerde kaynaklı farklı etkileşimler bulunmaktadır 

(Dimento ve Doughman, 2007).  

Literatürde yer alan çalışmalara ve iklim bilimcilere bakıldığında doğal 

dengenin bozulduğu ve bunun sonucunda iklim sisteminde de ciddi değişimler 

olduğu görülmektedir (Öztürk, 2002).  

Endüstriyel süreçler, gübreleme ve yanma prosesleri sonucunda Azot oksit 

(N2O) açığa çıkmakta olup son 20-30 yılda bu artışın 0,8 ppb civarlarına geldiği 

tespit edilmiştir (IPCC, 2007). Sıvı soğutucular, spreyler, temizleme çözeltileri 

ve köpüklerden kloroflorokarbonlar ve hidrokloroflorokarbonlar 

kaynaklanmakta olup, doğada uzun süre kalan bu kimyasallar önemli sera 

gazları arasında sayılmaktadır (Hardy, 2004).  

Sera gazlarında oluşan bu ciddi artış önümüzdeki yüzyılda dünyada 0,74 °C’lik 

bir artışın olacağını ortaya çıkarmaktadır (Alley, 2001).  
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Sıcaklık artışı deniz seviyesindeki yükselmeyi de beraberinde getirmekte olup 

New York, New Orleans, Miami, Amsterdam, Boston ve Tokyo gibi bölgelerde 

2100 yılında deniz kenarında yaşayan tüm canlılar ve insanlar için ciddi bir 

tehlike oluşturmaktadır (Young ve Pilkey, 2010).  

Rüzgar hızının artması, sıcak geçen günlerin fazlalığı, soğuk geçen günlerin 

fazlalığı gibi sebepler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden bazılarıdır. 

Avrupa, Asya ve Avusturalya’nın bazı bölümlerinde sıcak hava dalgasının artışı 

gözlemlenmiş olup, diğer bölgelerde aksine bir düşüşte gözlemlenmiştir (IPCC 

2013). Örnek olarak Atlas Okyanusu’nun bazı bölgelerinde 1900-1920 yılları 

arasında meydana gelen kasırga miktarı 134 iken, 1985-2005 yılları arasında bu 

sayı 261 olarak tespit edilmiştir (Kayhan, 2007).  

Tarım sektörü iklim değişikliğinden etkilenen önemli sektörlerden bir tanesidir. 

Küresel iklim değişikliği neticesinde sıcaklık artışı su kaynakları üzerinde ciddi 

bir baskı oluşturmakta olup, bu durum doğrudan veya dolaylı olarak tarım 

sektörünü de etkilemektedir (Kanat ve Keskin, 2018: 71; Başoğlu, 2014: 178). 

 Sıcaklık artış ve azalışları, yağış düzensizlikleri, CO2 seviyesinin aşırı 

artışı ve aşırı hava olayları ile birlikte bitkilerin verimi hasat tarihlerinin 

zamanlamasının değişmesine elde edilecek verimin düşmesine otlak ve 

meraların tahrip olmasına neden olmaktadır. Mevsimsel kaymalar ile 

birlikte kuraklık veya aşırı yağışlar yüzünden tarımsal verim 

düşmektedir. Bundan dolayı özellikle ekstansif tarımın yapıldığı 

bölgelerde ürünlerin miktarında düşmeler olacağından tarımsal ürün 

fiyatlarında artışlar olabilmektedir.  

 Sıcaklık artışıyla, hayvanların iklime karşı olan duyarlılığı değişerek yeni 

iklim şartlarına uyumu zorlaştırır. Bu durumun sonucunda ölüm oranları 

artış gösterecek, yem tüketimi değişecek, canlı ağırlık artışı ve süt 

üretimi üzerinde etkisi olmaktadır.  

 Sıcaklıktaki artış buharlaşmayı artırmakta ve böylece geleneksel 

yöntemlerle sulama yapılan bölgelerde su hacminde düşmelere neden 
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olur. Ayrıca sıcaklık artışları, mevsimsel kaymalara neden olacağından 

kar yağış zamanını ve süresi etkileneceğinden yaz boyu kullanılan su 

miktarının azalmasına neden olmaktadır.  

İklim değişikliğinden dolayı deniz seviyesi yükselerek sahil şeridinde bulunan 

tarım alanlarının sel ve tuzlu su baskınlarına maruz kalmasına neden 

olmaktadır. Bunun neticesinde tarım alanlarında verimlilik azalmakta şiddetli 

yağışlar ve sel olaylarıyla birlikte ekime uygun tarım alanları erozyona maruz 

kalabilmektedir. Su seviyesinin yükselmesiyle tatlı su kaynaklarıyla tuzlu su 

kaynaklarının birbirine karışması tehlikesi baş gösterebilmektedir. İklim 

değişikliğinin bir diğer etkisi ise sıcaklıklardaki artışlar ve kuraklık sonucunda 

tarım alanlarında verimlerin düşmesine, ormanlık alanlarda yangın tehlikesinin 

artmasına neden olabilmektedir (Reti, 2007). Tarım alanlarında yaşanan 

kuraklık ve yağış rejimlerindeki düzensizlikler özellikle gelir seviyesi düşük 

bölgelerde gıda güvenliğini ve sistemini tehlikeye sokmaktadır (IPCC, 2014).  

IPCC’ye göre bu yüzyıl içinde deniz seviyesi ortalama olarak 15 ile 50 cm 

arasında yükselerek, 90 yıl içinde deniz seviyesinin yükselmesi 1,5 metreyi 

bulacaktır (IPCC, 2015). Columbia Üniversitesi’nin Uluslararası Dünya Bilimi 

Enformasyon Ağı 2050 yılına kadar 700 milyon kişinin göç edeceğini 

hesaplamıştır. Bu kişilerin kurak olmayan, tarım yapabilecekleri, balık 

tutabilecekleri alanlara göç etmeleri beklenmektedir. Bu alanlar; Avrupa’nın 

ortaları, Asya’nın kuzey tarafı, Afrika’nın güneyini içermektedir. Bangladeş’te su 

basmaları nedeniyle 2050’ye kadar 22 milyon göçmenin Hindistan’a göç etmesi 

beklenmektedir. Milliyetçiliğin etkisiyle Hindular Bangladeş sınırına 2500 millik 

bir duvar örmeye çalışmaktadır (IPCC, 2015).  

2.2. Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Ayak İzi 

 
2.2.1. Karbon Ayak İzi Tanımı 

Antropojenik (insani aktiviteler) kaynaklı üretilen ve karbondioksit miktarı 

olarak ifade edilen sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak 

tanımlanabilmektedir. Küresel ısınmanın etkisi, değişen iklim koşulları ve 
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karbon emisyonlarının artması yerelden daha çok Uluslararası bir problem 

haline gelmiştir. Karbon ayak izi direkt veya dolaylı şekilde bir faaliyet sonucu 

oluşan karbondioksit emisyon miktarının bir ölçütüdür. Karbon ayak izi 

değerlendirilmesi aşamalarında sadece açığa çıkan emisyonlar değil, üretim 

aşaması öncesinde açığa çıkabilecek dolaylı emisyonların bir yaşam döngüsü 

çerçevesinde tüm aşamalarının hesaba gerekmektedir (Muthu, 2015).  

Karbon ayak izi terimi literatürde ve kamuoyunda küresel iklim değişikliğinin 

ortaya çıkarabileceği olumsuzluklara karşın kullanılmaktadır. Karbon ayak izini 

hesaplanması ile ilgili bir araç ortaya çıkarmayı amaçlayan Çevre, Gıda ve Köy 

İşleri Dairesi (DEFRA), düzenli şekilde belirli periyotlarda kullanıma açık bir 

veri tabanı da oluşturmaktadır (Wiedmann ve Minx, 2007).  

2.2.1.1. Kişisel Karbon Ayak İzi 

İnsanların yaşamsal faaliyetlerinde ortaya çıkan ve her yıl düzenli olarak 

atmosfere salınmakta olan bireysel sorumluluğu içeren bir kavram olarak 

ortaya çıkmıştır. Burada temel amaç ise karbon ayak izi konusunda en küçük 

bileşen olan insanlarda bu doğrultuda bir bilinç oluşmasının sağlanmasıdır. 

Kişisel karbon ayak izi iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki evlerde 

kullanılan yakıt ve elektrik ile seyahatlerde tüketimi gerçekleşen fosil yakıtlar 

tarafından ortaya çıkan CO2 konsantrasyonlarıdır. İkincil unsur ise insanların 

yaşamları boyunca kullanmakta oldukları ürünlerin, üretim ile tüketimine kadar 

olan tüm aşamalarında ortaya çıkardığı CO2’dir (Dindar, 2021). 

2.2.1.2. Kurumsal Karbon Ayak İzi 

Karbon ayak izi gerek tüzel gerekse de kurumsal olarak hesaplanabilinmektedir. 

Kişisel karbon ayak izi birincil ve ikincil olarak iki gruba ayrılmaktadır ve 

antropojenik faaliyetler sonucunda açığa çıkan emisyon miktarını ifade 

etmektedir (Kitzes vd., 2007). Birincil karbon ayak izinin hesaplanmasında 

soğutma ve ısıtma enerjileri, bireylerin kullandığı elektrik enerjisi ile tüketilen 

yakıt türleri kullanılmaktadır. İkincil karbon ayak izi hesaplanmasında ise bu 

ürünlerin tüm yaşam döngüsü daha detaylı olarak kullanılmaktadır (Kitzes vd., 
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2008). Kişisel karbon ayak izi hesaplamaları neticesinde bireylerde enerji 

kullanımı konusunda bir farkındalık oluşmakta ve aşırı enerji kullanımlarından 

kaçınmaları hakkında bir yol ortaya göstermektedir. 

Kurumsal olarak karbon ayak izi hesaplamaları ise üç farklı aşamadan 

oluşmakta olup, bu aşamalar arasında sistematik bir değerlendirme 

içermektedir. Bu aşamalardan ilki karbon ayak izi üreten tüm aktivite ve 

süreçlerin toplamını içermektedir. İkinci aşamada ise kurumların iklimlendirme 

sistemlerine bağlı olarak açığa çıkan emisyonlarla birlikte tüketilen elektrik 

enerjisi sonunca oluşan emisyon miktarları göz önünde alınmaktadır. Üçüncü ve 

son aşama ise kurumların kendi ihtiviyatında mevcut olmayan ama kurum 

faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan emisyon miktarlarıdır (Turanlı, 2015).  

2.2.2. Karbondioksit (CO2) 

Küresel ısınmaya en çok arttıran gaz CO2’tir. Karbondioksit güneşten dünyamıza 

gelen kısa dalgalı ışınları geçirip, yerden yansıyan uzun dalgalı ışınları tutarak 

atmosferin ısınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Dünyanın ortalama 

ısısının insan yaşamına elverişli olabilmesi için karbondioksit gazına ihtiyaç 

vardır ancak, sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıtların hızla yakılması sonucu 

bu gazın atmosferdeki artışı önüne geçilemez bir hal almaya başlamıştır. Fosil 

yakıtlara ek olarak, gezegenimizin akciğerleri konumundaki ormanların tahrip 

edilmesi de karbondioksit gazının atmosferdeki derişiminin artmasına önemli 

bir katkı sağlamaktadır (Öztürk, 2002).  

Günümüzde atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 414 ppm seviyelerine kadar 

yükselmiştir ve her geçen yıl hem karbondioksit yoğunluğu hem de ortalama 

sıcaklık olarak yeni rekorlar kırılmaktadır.  

2.2.3. Metan (CH4) 

Doğada ve atmosferde bulunan metanın üçte biri doğal olarak bataklıklarda 

üretilmektedir. Diğer üçte ikisi ise tarım, hayvancılık, orman tahribatının ve 

organik katı atıkların parçalanması neticesinde meydana gelmektedir. 
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Atmosferik metan (CH4) konsantrasyonları 1750'den beri yaklaşık %150 (1.060 

ppb) artmıştır. Mevcut CH4 konsantrasyonu, son 420.000 yıl boyunca aşılmadığı 

düşünülmektedir. Mevcut CH4 emisyonlarının yarısından biraz fazlası 

antropojenik kaynaklı olup, kimyasal reaksiyonlarla atmosferden 

uzaklaştırılmaktadır. Küresel CH4 miktarına büyük katkıda bulunanlar tespit 

edilmiş olsa da büyük oranda değişken biyosferik kaynakların emisyon 

oranlarının değerlendirilmesindeki zorluk nedeniyle bunların çoğu nicel olarak 

belirsizdir (IPCC, 2001).  

Metan gazının karakteristik özelliklerinden bir tanesi de kısa ömürlü olmasıdır. 

Metan gazının atmosfere salınımından sonra oniki yıl kadar ömrü olduğu 

düşünülmekte ve bulunduğu noktadan diğer alanlara yayılması da mümkün 

olmaktadır. Bununla birlikte metan gazı ozon gazının oluşmasında da önemli bir 

paya sahiptir ve çeşitli gazların kaynağı olarak da başlıca sera gazları arasında 

bulunmaktadır (Avrupa Çevre Ajansı, 2013).  

2.2.4. Diazot Monoksit (N2O) 

Diazotmonoksit (N2O) çeşitli faaliyetler sonucunda açığa çıkmaktadır, bunlar; 

endüstriyel ve atık yönetimi alanlarında çeşitli antropojenik faaliyetler, suda ve 

toprakta oluşan biyolojik süreçler ve tarımsal faaliyetlerdir. Toplam 

diazotmonoksit emisyonları, karbondioksit emisyonlarından çok daha düşük 

olmasına rağmen, atmosferdeki sıcaklık absorblamasında karbondioksitten 

neredeyse 300 kata kadar daha güçlü olabilmektedir. Küresel atmosferik 

diazotmonoksit konsantrasyonu 1750'den günümüze yaklaşık yüzde 18 

oranında bir artış göstermiştir. Diazotmonoksit üretimi yapan temel 

antropojenik etkenler arasında motorlu taşıtlarda yakıt yanması, tarımsal 

toprak yönetimi, nitrik asit üretimi, gübre kullanım yönetimler sayılabilir (EPA, 

2011).  

2.2.5. Su Buharı (H2O) 

Su buharı, karbondioksit gazı ile birlikte ısı tutma yeteneği açısından ilk 

sıralarda bulunmakta olup, karbondioksitten çok daha yüksek ısı tutma 
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kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda su buharı, tüm canlılar ve insanlar için ısı 

tutma yeteneğinden dolayı önemli bir konumdadır. Bununla birlikte 

antropojenik faaliyetlerin atmosferdeki su buharı miktarına doğrudan etkisi çok 

fazla değildir (Mercan ve Karakaya, 2013).  

2.2.6. Ozon (O3) 

Ozon atmosfer tabakasında oldukça az miktarda bulunan mavimsi bir renkte 

gazdır. Ozon molekülleri üç oksijen atomundan oluşmaktadır (O3). Ozon, doğal 

olarak atmosferde bulunmasının yanı sıra, oksijen molekülleri (O2) üzerine 

elektrik deşarjı ile de elde edilebilmektedir. Ozon stratosfer ve troposfer 

katmanlarında bulunmaktadır. Stratosfer katmanında bulunan ozon dünyayı 

zararlı ultraviyole radyasyon seviyelerinden korumakta, troposfer 

katmanındaki ozon ise antropojenik fotokimyasal “dumanın” ana bileşenidir 

(EPA, 2011).  

Çeşitli modelleme çalışmaları ve gözlemler, troposferik ozonun endüstri öncesi 

dönemden günümüze yaklaşık %35 civarında arttığını göstermekte olup, bazı 

bölgelerde daha fazla, bazı bölgelerde ise daha az artışlarda görülmektedir. 

(IPCC, 2001).  

Ozon aynı zamanda kuvvetli bir oksidandır ve yapraklarda bulunan minik 

gözenekler aracılığıyla bitkilerle etkileşim içerisindedir. Ozon, bitkiler 

tarafından emilerek serbest radikaller oluşturmaktadırlar ve bu radikallerle 

mücadele etmek amacı ile çok gelişmiş sistemleri bulunmaktadır. Ekinler ozona 

maruz kalırsa daha az verimli olurlar ve tarımsal verim de ozon sebebiyle 

azalabilmektedir (Avrupa Çevre Ajansı, 2013). 

2.2.7. Azot Oksitler (NOx) 

Azotun farklı oksitleri olmasına rağmen antropojenik faaliyetler sonucunda 

açığa çıkan en önemli formları NO ve NO2’dir. NO ve NO2, fosil yakıtların 

yakılmasıyla havada bulunan oksijen ve azot arasında meydana gelen tepkime 

ürünleridir. Antropojenik faaliyetler sonucunda oluşan NOX’lerin yanı sıra NH3, 
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NO ve NO2 biyolojik süreçler sonucunda atmosfere salınmakta olup, bu 

emisyonlar azot çevrimin önemli ögeleri arasında yer almaktadırlar (Ünal vd., 

2001).  

2.2.8. Metan Olmayan Uçucu Organik Bileşikler (NMVOC) 

Metan olmayan uçucu organik bileşikler arasında etan, propan, bütan vb. 

bileşikler yer almaktadır. Metan olmayan uçucu organik bileşikler endüstriyel 

prosesler ve ulaşım faaliyetlerinin yanı sıra endüstriyel olmayan organik çözücü 

tüketimi ve biyokütle yakma sonucunda açığa çıkmaktadır. Metan olmayan 

uçucu organik bileşik konsantrasyonları hem değişken olma eğiliminde hem de 

atmosferde kısa ömürlü formdadır (EPA, 2011).  

2.2.9. Perflorokarbonlar (PFCs), Hidroflorokarbonlar (HFCs) ve Kükürt 

Heksa Florür (SF6) 

Perfloro karbonlar (PFC'ler), hidrofloro karbonlar (HFC'ler) ve kükürt 

heksaflorürler (SF6) olarak sentetik sera gazları grubundadırlar. Bu ana gruplar 

arasında kükürt heksaflorürler ve perfloro karbonlar çok uzun süre atmosferde 

kalabilmeleri ve yüksek ısı yakalama kapasitelerinden dolayı en güçlü ve küresel 

iklim değişikliğine en zararlı sera gazlarındandırlar. Hidrofloro karbonların 

birçoğu ise ticari ve endüstriyel ürünler için ozonlanmış kimyasallara alternatif 

olarak geliştirilmiş insan yapımı kimyasallardandır. Hidrofloro karbonların 

atmosferik ömrü ise 1 ile 260 yıl arasında değişmektedir. (EPA, 2013). 

2.3. Türkiye’de ve Dünya’da Karbon Ayak İzi 

 
2.3.1. Türkiye’de Karbon Ayak İzi 

Karbon ayak izi, tüketilmekte olan fosil yakıtlar nedeniyle ortaya çıkan salımlar 

ile birlikte, üretim süreçlerinde ortaya çıkan karbon ve uluslararası ticaretle 

meydana gelen salımlarda payı ve fosil yakıtlar dışındaki karbon salımlarını 

içermektedir (WWF Türkiye, 2012). Türkiye bu noktada, ulusal ve uluslararası 

platformlarda taraftır ve yeterince sağlıklı verileri içermese de sera gazı 
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emisyonları noktasında gereken ölçümleri ve kontrolleri yapmaya başlamıştır. 

TÜİK’in yayınladığı yıllar bazında farklılaşan sera gazlarıyla ilgili emisyonlar 

değişmektedir. TÜİK (2020)’in verilerindeki değerlere bakıldığında, 

Türkiye’deki toplam sera gazı emisyonlarının sürekli arttığı görülmektedir. 

Bununla birlikte ortaya konulan uygulamalar ve yapılan çalışmaların hedeften 

uzak olduğu ve yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu doğrultuda daha uygun 

faaliyetlere ve ciddi çözümlere ihtiyaç vardır. 

Başat olarak endüstriyel uygulamaların ve fosil yakıtların tüketimindeki 

artışlarla sera gazı emisyonlarında ortaya çıkan yükselme, nüfus yoğunluğundan 

da etkilenmektedir. TÜİK (2020)’in yayınladığı ve aşağıdaki şekilde görülen 

değerlere bakıldığında nüfus artışlarına karşın sera gazı emisyonlarının 

yükselmesinin fazlalaştığı, bunun bir sonucu olarak da kişi başı emisyon 

oranlarının ivmelenerek arttığı görülmektedir. 2016 yılı verilerine bakıldığında 

CO2 eşdeğeri bağlamında sera gazı emisyonlarının 1990’daki verilere göre 

%136’ya yakın biçimde arttığı görülmektedir. 1990’da kişi başı CO2 eşdeğer 

emisyonlarının, kişi başı 3.8 ton olduğu görülürken, 2016’da bu değerin kişi başı 

6.3 ton olduğu görülmektedir. Şekil 2.2’de kişi başı sera gazı emisyonu 

verilmiştir. 

 

Şekil 2.2. Kişi başı sera gazı emisyonu (TÜİK, 2020) 



 

19 

Türkiye’de toplam sera gazı emisyonun ve bunun kişi başına düşen 

yoğunluğunun giderek artmasıyla beraber emisyon bakımından faaliyetlere 

bağlı olarak ayrımlar da yapılabilmektedir. TÜİK tarafından ortaya konan ve 

veriler, 1990 ve 2020 yılları arasında Türkiye’deki başlıca emisyon kaynaklarını 

ifade etmektedir. 1990 yılında en büyük sera gazı emisyonuna neden olan 

sektörel kaynak 134,3 Mt ile enerji iken, 2020 yılında da 361 Mt ile enerji en 

büyük paya sahiptir.  

2.3.2. Dünya’da Karbon Ayak İzi 

Karbon ayak izi, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve ölçülmesinin yanı sıra 

farklı ölçekte azaltım uygulamalarının kontrolünü sağlayan bir araçtır. 1930’lu 

yıllarda sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla etkileri kendini gösteren sera 

gazlarının neden olduğu karbon ayak izi, 1960 yılında 9411 MtCO2 iken 2020 

36153 MtCO2 olarak ölçülmüştür. Şekil 2.3.’te 1960 yılından 2020 yılına 

ülkelerin karbon ayak izinin MtCO2 cinsinden değişimi harita üzerinde 

gösterilmiştir. Bu grafik ile bir ülkenin, faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan 

ve dolaylı sera gazı emisyonlarının toplam miktarı görülmektedir.  

 

Şekil 2.3. Ülkeler bazında 1960 ve 2020 için karbon ayak izi değişimi 

1960 yılında toplam sera gazı emisyonu en fazla olan 5 ülke sırasıyla ABD, 

Rusya, Almanya, Çin ve İngiltere iken, 2020 yılında ilk 5’teki ülkeler sırasıyla 

Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve Japonya olmuştur. 1960 yılında en fazla sera gazı 

emisyonuna neden olan 5 ülkenin emisyonları toplam miktarının 5955 MtCO2 



 

20 

olduğu hesaplanırken bu miktar, 2020 yılında 20474 MtCO2 değerine ulaşmıştır 

(IPCC, 2020). 

1960-2020 yıllarında kaydedilen Dünya genelindeki toplam sera gazı 

emisyonlarının artış yüzdesinin ilk 5 ülkeninki ile paralellik gösterdiği 

söylenebilmektedir. 

Ülkeler, gelişmişlik seviyeleri, nüfus yoğunlukları gibi etmenlere bağlı olarak 

farklı oranlarda sera gazı salımı yapmaktadır. Aşağıdaki şekilde 2019 yılında 

insan faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı emisyonlarının ülkelere göre 

oranlarına ve dünyada oluşan toplam miktarı verilmiştir. Şekilden görüldüğü 

üzere sera gazı salınımında ilk beş sırada yer alan ülke Çin, Amerika, Hindistan, 

Rusya ve Japonya’dır. Bu ülkelerde toplam olarak 16,235 milyon ton CO2e salımı 

görülmekte ve toplam %55,9’luk yere sahiptirler. Türkiye ise şekilde belirtilen 

ülkeler arasında 2019 yılında 256 milyon ton CO2’e salımı yaparak, toplam 

içerisinde binde sekizlik (%0,8) paya sahip olmuştur (EEA, 2020).  Şekil2.4.’te 

2019 yılında CO2 miktarı yüksek olan ülkeler gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.4. 2019 yılında CO2 miktarı yüksek olan ülkeler (MtCO2e) (EEA, 2020) 

2011 yılında yapılmış bir araştırmaya göre sera gazı salınımında ilk sırada yine 

Çin %19,1’lik oran ile yer almış, onu %18,3’lük oran ile ABD takip etmiştir. İlk 
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iki ülkenin ardından Rusya, Hindistan, Japonya, Brezilya ve Almanya yüksek 

oranlarda sera gazı salınımı olan ülkeler arasında yer almışlardır. Kanada, 

Fransa, Meksika, İngiltere, İtalya, İspanya, Avustralya, Endonezya, Kore, Suudi 

Arabistan, Ukrayna gibi ülkeler %2’yi geçmeyecek şekilde salınımda 

bulunmuşlardır. Türkiye ise tüm bu ilkelerin arasından %1 lik değer ile sonuncu 

sırada yer almıştır.  

Dünyamızı çevreleyen atmosferdeki sera gazları konsantrasyonlarının artması 

nedeniyle oluşan iklim değişikliğinin etkileri, ulusları ilgilendiren ve gittikçe 

büyüyen bir sorun haline gelmiştir. 2007 yılında yayınlanan Hükümetlerarası 

İklim Değişikliği Paneli’nin Dördüncü Değerlendirme Raporunda, hava 

olaylarında, sıcak hava dalgalarında, şiddetli yağışlarda ve siklonlarda büyük 

olasılıkla aşırı artış olacağı ve ayrıca kar ve buz örtüsünde, yağış şekillerinde ve 

bölgesel sıcaklıklarda değişiklikler meydana geleceği tahmin edilmektedir. Bu 

gelişmeler ise tatlı su bulunabilirliği, gıda üretimi, genel olarak tarım üretimi ve 

bulaşıcı hastalık vakası ile ilgili ciddi olası etkilere yol açar. Bu ve bu gibi etkileri 

en aza indirmek ve dünyamızı bekleyen bu felaketi ötelemek veya engellemek 

adına alınması gereken bir dizi önleme politikası geliştirilmiştir (ÇŞB, 2020).  

2.4. Türkiye ve Dünyada Karayolu Ulaşımından Kaynaklı Karbon Ayak İzi 

Değerlerinin İncelenmesi 

2020 Avrupa’da satılan araçların %56’sını oluşturan binek araçlarla ilgili, şehir 

içi trafikte ve yakıt cinsine göre portatif emisyon sistemi ile ölçüm yapılmış, CO2 

ve NOx emisyon salınımları karşılaştırılmıştır. Benzinli araçların 210,5 g/km, 

dizel araçların 170,2 g/km ile daha fazla CO2 emisyonu ürettiği test edilmiştir. 

NOx emisyonunda ise; benzinli araçlarda 0,04 g/km, dizel araçlarda da 0,44 

g/km ölçüm yapılmıştır. Ölçüm sonucunda dizel araçlar, benzinli araçlardan 11 

kat fazla NOx yaydığı tespit edilmiştir. NOx emisyonunda, benzinli otomobiller 

dizel otomobillere göre %86-96 oranında azalma kaydederek daha avantajlı 

hale gelmiştir (O’Driscoll vd., 2020). Benzinli otomobillerin CO2 salınım miktarı 

km başına 100-300 g arasında değişmekte, 200 g civarında yoğunlaşmaktadır. 

NOx miktarında dizel araçlar km başına en yüksek 0,2 g sevilerine kadar 
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çıkmaktadır. CO2 salınımında dizel araçlar benzinli araçlardan yaklaşık %50 

oranında daha az, NOx gazı emisyonunda ise daha fazla salınım yapmaktadır. 

Azot bileşiklerinin yaklaşık 300 kat CO2 eşdeğeri bulundurduğu göz önüne 

alındığında, dizel yakıt kullanan araçların benzinli araçlara göre daha çok 

emisyon ürettiği görülmektedir. Sınırlı numuneye sahip hibrit araçlar, benzinli 

ve dizel araçlara göre daha az miktarda CO2 ve NOx salınım yaptığı 

gözlemlenmektedir. Şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerin yakıt tüketimi ve 

CO2 emisyon faktörü üzerine yapılan çalışmalarda; Euro 4 emisyon standartlı 

dizel otobüslerin 20-25 km/s hızda 35,4 L/100 km, 10-15 km/s hızda 48,7 

L/100 km yakıt tüketmiştir. Sonuç olarak şehir içi ulaşım yapan otobüsün hızı 

düştükçe daha fazla yakıt tükettiği gözlenmiştir (Zhang vd., 2014). İstanbul’da, 

16,60 km uzunluğundaki Kadıköy-Ünalan Mahallesi hattında bulunan 

otobüslerin tükettiği yakıt ve CO2 salınımı üzerine yapılan çalışmada, körüklü 

otobüsler 53,09 L/100 km dizel yakıt tüketmiş, ortalama 1340 g/km CO2 açığa 

çıkarmış, normal otobüsler 46,84 L/100 km dizel yakıt tüketmiş, ortalama 1116 

g/km CO2 açığa çıkarmıştır (Diler, 2006). İstanbul metrobüs sisteminin enerji 

kullanımı ve çevreye etkileri üzerine yapılan çalışmada ise; 42 km 

uzunluğundaki metrobüs hattında, Euro 3 ve Euro 4 emisyon standartlı dizel 

otobüslerin ortalama 40 km/s hızda 59,97 L/100 km yakıt tükettiği 

saptanmıştır (Çakır ve Akbayır, 2017). Ağır tonaja sahip otobüs ve kamyonlar; 

trafiğe çıkış tarihi, yük kapasitesi (boş- dolu) durumu, yol-trafik koşulları, 

kullanıcıların sürüş etkileri, mevsim şartları ve özellikle otobüslerde kullanılan 

klimalar yakıt tüketimlerine göre değişkenlik göstermektedir.  

2.5. Uluslararası Sözleşmeler ve Protokoller 

 
2.5.1. Kyoto Protokolü 

11 Aralık 1997 tarihinde Japonya Kyoto’da ulusal ölçekte sera gazı emisyon 

miktarlarını düşürmek amacı ile etkili, zorunlu ve bağlayıcı hedefler ihtiva eden 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’ne ek olarak 

3. Taraflar Konferansı (COP3) Kyoto Protokolü’ne imza atılmıştır. İfade edilen 

bu iki sözleşme arasında bazı önemli farklılıklar mevcuttur. Birleşmiş Milletler 
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İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, sanayileşmiş ülkelerin karbondioksit 

emisyon miktarlarını düşürme yükümlülüğü bakımından bağlayıcı olmayan 

sorumluluk içerirken, Kyoto, gelişmiş ülkelere emisyon azaltım zorunluluğu 

getirmekte ve sözleşmeyi bu yükümlülükler çerçevesinde bağlayıcı yapmaktadır 

(Köse, 2018). 3. Taraflar Konferansı 1997 yılında imzalanmış, daha sonra 

Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda (COP7) kabul edilmiş ve 

16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe geçmiştir. Kyoto Protokolü AB ülkeleri ile 

birlikte 191 ülke tarafından imzalamıştır (UNFCCC, 2013). 

2001 tarihinde yapılan 7. Taraflar Konferansı’nda (COP7 Marakeş) alınan karar 

ile Ülkemizin özel durumu belirlenmiş ve Ek II listesinden çıkarılıp Ek I listesine 

eklenmiştir. (ÇŞB, 2020).  

Kyoto Protokolü çerçevesinde Türkiye’nin çaba gösterdiği konular aşağıda 

maddeler halinde sıralanmıştır;(Çoban ve Kılıç, 2015);  

 Dünya çapında ekonomik alanlarında ihtiyaç duyulan enerji faydasının 

artırılması,  

 Temiz enerji kullanımının daha yaygın hale getirilmesi ve bu konularda 

eğitimler verilmesi, alternatif enerji kaynakları hakkında 

bilgilendirmelerin yapılması,  

 Karbondioksit emisyonu ile ilgili araştırma yapan kurum ve kuruluşların 

teşviklendirilmesi ve gümrükten muaf tutulması,  

 Sera gazı emisyonlarının düşürülmesi veya minimize edilmesi, 

önlemlerin alınması ve mali teşviklerin artırılması.  

Kyoto Protokolü’ne bakıldığında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesindeki Ek I ülkeleri, antropojenik faaliyetleri neticesinde açığa çıkan 

CO2 emisyonlarını 2008 ve2012 yılları arasında 1990 yılı seviyelerine göre en az 

%5’in altına çekmeleri gerekmektedir (Bayrak, 2012). Aynı zamanda bu 
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sözleşmede, temiz kaynak, toplumsal bilinçlendirme, iklim değişikliğine karşın 

eğitim, emisyon verileri iyileştirilmesi vb. kararlar alınmıştır (Finus, 2010). 

2.5.2. Paris Anlaşması  

Kyoto Protokolü’nün yerine daha etkin kararları içeren ve taraf olan ülkelere 

daha fazla bağlayıcı yükümlülükler getiren bir sözleşme ortaya koymak adına, 

2015 yılında yirmi birincisi gerçekleştirilen Taraflar Konferansı’nda (COP21), 

Paris İklim Anlaşması kabul edilmiştir. 4 Kasım 2016 tarihinde BM Genel 

Merkezinde düzenlenen törenle 175 ülke lideri tarafından imzalanmıştır. 

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için ön koşul olarak, küresel sera gazı 

emisyonlarının %55’ine neden olan minimum 55 taraf ülkenin anlaşmayı 

onaylaması koşulu gerçekleşerek, yürürlüğe girmiştir. Anlaşma yürürlüğe 

girdiği tarihten bugüne kadar 189 ülke tarafından kabul edilip, onaylanmıştır 

(Tuğaç, 2020: 231). 

Anlaşmanın nihai amacı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun 

ortadan kaldırılması bağlamında, BMİDÇS’nin uygulamasını sağlamaktır. Bunu 

sağlamak için anlaşmanın 2. maddesinde sürdürülebilir kalkınma ve 

yoksulluğun önüne geçmenin yolları üç husus çerçevesinde belirtilmiştir. Bunlar 

(Paris Antlaşması, 2015); 

 Küresel sıcaklık artışının 2°C altında kalmasının sağlanması ve ilave 

olarak bu artışın 1,5°C’yi geçmemesi için çaba sarf etmek, 

 İklim değişikliğinin neden olacağı tehlikelere karşı uyum kapasitesini 

arttırmak, iklim değişikliğine karşı direnci artırmak ve mümkün olan en 

az sera gazı salımı yaparak büyümeyi ve gıda üretimini tehdit etmeyecek 

şekilde güçlendirmek, 

 Finansman akışını, mümkün olan en az emisyonlu ve iklim değişikliğine 

dirençli bir büyümeyle uyumlu hale getirmek.  
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Hedeflere ulaşma noktasında “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve 

göreceli kabiliyetler” temel alınmıştır. Bu kapsamda ülkeler kendi iklim 

eylemlerini imkanları dahilinde maksimum katkıyı sunmayı hedeflemişlerdir. 

Ülkelerin bu prensipten hareketle anlaşmanın temel hedefini yerine getirmeye 

yönelik olarak gerçekleştirecekleri azaltım, uyum, finans, teknoloji transferi ve 

kapasite inşası konusundaki çalışmaları ile ilgili olarak INDC “Ulusal Katkı 

Beyanlarını” ilk verdikleri zamandan sonra 5 yılda bir vermeleri gerekmektedir 

(ÇŞB, 2019). Paris Anlaşmasında ekler sistemine yer verilmemiş olup, ülkeler 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler şeklinde nitelendirilmiştir. 

Türkiye’nin anlaşmadaki durumuna bakıldığında, anlaşmayı imzalamış fakat 

henüz onaylamamıştır. Dünyada 2020 itibariyle anlaşmayı onaylamayan 8 

devletten biridir. Diğerleri Angola, Eritre, Irak, İran, Libya, Güney Sudan ve 

Yemen’dir. Türkiye INDC’sinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında 

artıştan %21’e kadar azaltım yapabileceğini BM sekretaryasına beyan etmiştir 

(Tuğaç, 2020: 232). Türkiye tarafından anlaşmanın onaylanmamasındaki sebep, 

anlaşmanın kabulünden önce BM Sekretaryasına özel koşullarının tanındığı COP 

kararına değinilmesi ve özel konumunun devam ettirilmesi isteği, yattığı 

düşünülmektedir. Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almasına 

rağmen, bu gruptakilerin yararlandığı Yeşil İklim Fonundan 

yararlanamamaktadır. Bu defa Türkiye 2019 Aralık ayında Madrid’de 

gerçekleştirilen COP 25 zirvesinde Ek 1’den çıkmak ve Ek Dışı ülkeler statüsüne 

dahil olma talebinde bulunmuştur. Ancak bunun kabulünün 197 üye ülkenin 

oybirliği sonucunda gerçekleşebileceği ifade edilmiştir (Tuğaç, 2020: 233). Yerel 

yönetimlerin ve uluslararası örgütlerin Paris Anlaşması’nda ve COP21 

Kararı’nda tanınması ise yerel liderlerin ve uluslararası ağların uzun yıllar süren 

çabaları neticesinde gerçekleşmiştir (Yıldırım, 2018: 22). Bunlardan ilki, 

2007’de COP13’te duyurulan Yerel Yönetimler İklim Yol Haritası’dır. Söz konusu 

yol haritası ile küresel iklim rejiminde yerel ve uluslararası örgütlerin 

tanınmasına, güçlendirilmesine ve yetkilendirilmesine dikkat çekilmiştir. Bu 

süreç, Amerika Birleşik Devletleri Belediye Başkanları İklim Koruma Anlaşması 

ve Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ndeki deneyimler üzerine inşa 

edilmiştir ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile Rio+20 müzakerelerinde elde 
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edilen başarılardan ilham almıştır. Süreç aynı zamanda Kopenhag Dünya Yerel 

İklim Taahhütleri, Meksiko Paktı ve Durban Uyum Beyannamesi gibi yerel 

yönetimlerin uluslararası sürece koşut girişimlerinin birer ürünü olan 

dokümanların çıkmasını da sağlamıştır. Dokümanların her biri kentlerin ve 

bölgelerin iklim değişikliğine ilişkin yapılması öngörülen eylemlerdeki önemini 

göstermektedir. Yerel yönetimler, taahhütlerini ve özverilerini vurgulamak ve 

göstermek için COP’lar öncesinde ve sırasında etkinlikler de düzenlemişlerdir. 

Yerel yönetimlerin bu çabaları ise somut başarılara ulaşmış ve COP16’da yerel 

ve ulus altı yönetimlerle ilgili kararlar kabul edilmiş, COP19 ve COP21’de yerel 

ve ulus altı yönetimlerin tanınması ve güçlendirilmesi kararları alınmıştır (ICLEI 

2016: 4). 

2.5.3. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  

IPCC’nin I. Değerlendirme Raporu’nun önemli çıktılarından biri olan Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), 1992 yılında Rio de 

Janeiro’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansında hazırlanmış ve 

1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye taraf olanların bir araya geldiği 

toplantılara Taraflar Konferansı (COP) adı verilmektedir. 1.Taraflar Konferansı 

Berlin’de toplanmış ve 1-6 Haziran 1995 yılındaki bu toplantının sonucunda 

alınan kararlara Berlin Buyruğu denilmiştir (TÜBA, 2010: 75). Günümüzde 196 

ülke ve Avrupa Birliği sözleşmenin tarafı konumundadır. 1994 yılından itibaren 

her yıl düzenli olarak taraflar konferansı yapılmaktadır. Ancak 2020 yılının 

Kasım ayında Glasgow’da yapılması planlanan COP 26 Küresel Pandemi 

sebebiyle 2021 yılına ertelenmiştir.  

Sözleşmede, iklim sisteminin, başta endüstri olmak üzere diğer sektörlerin de 

katkısıyla sera gazlarından etkilendiği kabul edilmektedir. Etkilenen iklim 

sisteminin kendini yenileyebilmesi için insan kaynaklı müdahalelerin önüne 

geçmek temel amaç olarak belirtilmiştir. Sözleşmenin içeriği ülkeleri sera 

gazlarını azaltmasına dair herhangi bir taahhüt altına sokmamakta ve bu 

konuda yaptırımı bulunmamaktadır. Sözleşmede amaç ve ilkelere yer verilerek 

ülkelerin sınıflandırılmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak 2’li bir 
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sınıflandırma yapılmıştır. Bu ülkeler Ek-I ve Ek-II olmak üzere 

yükümlendirilmektedir. Ek I’de yer alan ülkeler; 1992 yılında OECD üyesi olan 

sanayisi gelişmiş ülkeler ile Rusya Federasyonu, Baltık Ülkeleri ve bazı Orta 

Avrupa ülkelerinden oluşmaktadır. Ek I ülkeleri için ana yükümlülük sera gazı 

salımlarını 2000 yılına gelindiğinde 1990 seviyesinde tutmalarıdır (Tarım ve 

Orman Bakanlığı, 2021). Ek 2, Ek I ülkeleri grubunun alt kümesi durumundadır. 

Ek 2 ülkeleri mevcut sorumluluklarına ek olarak gelişmekte olan ülkelerin 

yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için mali destek ve teknoloji transferi 

yapmakla yükümlüdürler. Ek 1 ve Ek 2 ülkelerinin dışında Ek-dışı ülkeler grubu 

vardır. Bu grupta yer alan ülkeler iklim değişikliğine karşı son derece kırılgan 

bir yapıya sahip ve desteklenmesi gereken ülkelerden oluşmaktadır ve herhangi 

bir yükümlülükleri bulunmamaktadır (UNFCCC, 2020).  

BMİDÇS, temel amacı taraf olan ülkelerde sera gazı emisyonlarını azaltmaya, 

araştırma ve teknoloji üzerinde iş birliği yapmaya ve sera gazı yutak alanlarını 

(örneğin ormanlar, okyanuslar, göller) korumaya özendirmektedir.  

2.5.4. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)  

1988 yılında Kuzey Amerika’da yaşanan aşırı kuraklık ve sıcak hava dalgası 

iklim değişikliğinin bir sorun olarak algılanmasına ve uluslararası gündeme 

taşınmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda WMO ve BM Çevre Programı 

(UNEP) ortak girişimleri sonucunda IPCC kurulmuştur (Tuğaç, 2020: 225). 

IPCC’nin kuruluş felsefesinin temelinde iki hedefi gerçekleştirmek olduğu 

söylenmektedir (TÜBA, 2010: 74). Bunlar;  

 İklim değişikliğini bilimsel olarak değerlendirerek anlamak ve anlatmak,  

 Küresel ve ulusal düzeyde eylemler hazırlanması için reel stratejileri 

formüle etmek.  

IPCC üç ana çalışma grubu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Her bir çalışma 

grubu kendi içerinde yine gruplara ve çalışma alanlarına ayrılmıştır. I. çalışma 

grubunda kendini uluslararası alanda kanıtlamış bilim adamlarından 
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yararlanarak iklim değişikliği ile ilgili bilimsel verilerin toplanması 

sağlanmaktadır. II. çalışma grubu ise iklim değişikliğinin etkilediği alanlar 

üzerine çalışmalarını yürütmekte ve bu alanlarda uyum üzerine faaliyet 

gerçekleştirmektedir. III. çalışma grubu ise, İklim değişikliği ile mücadeleyi 

sadece bilimsel olarak görmeyip, iklim değişikliğine karşı ne zaman ve nasıl 

harekete geçileceği ile ilgili stratejiler ve politikalar yürüten komite ve dört alt 

gruptan teşekkül etmektedir. IPCC ilk toplantısını 1988 yılında Cenevre’de 

gerçekleştirmiştir. (TÜBA, 2010: 75). IPCC’nin bünyesinde bulunan çalışma 

grupları elde ettikleri bilimsel verileri ve ortaya koydukları gelecek hakkındaki 

senaryoları derleyerek değerlendirme raporu olarak sunmaktadır. İlk 

değerlendirme raporu 1990 yılında yayımlanmıştır. Bu rapor ayrıca BMİDÇS’nin 

hazırlanmasına temel teşkil etmiştir. IPCC sonuncusunu 2007 yılında 

yayımladığı toplam beş adet değerlendirme raporu hazırlamıştır (MGM, 2021). 

IPCC’nin 6. Değerlendirme Raporunun ise hazırlanmasına Şubat 2015’te karar 

verilmiş olup, 2022 yılında yayımlanması planlanmaktadır IPCC değerlendirme 

raporlarının haricinde 3 tane de özel rapor hazırlamıştır (ÇŞB, 2021). Bunlar;  

 “1,5 Derecelik Küresel Isınma Özel Raporu (Yönetici Özeti)” 1-5 Ekim 

2018 tarihindeki IPCC’nin 48. Oturumunda hazırlanıp yayımlanmıştır. 

 “İklim Değişikliği ve Arazi Raporu” Ağustos 2019 tarihinde 

yayımlanmıştır.  

 “Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer” raporu Eylül 2019 tarihinde 

yayımlanmıştır. 

2.5.5. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

Müzakereleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durumu 

İklim değişikliği ile küresel mücadele çerçevesinde 1990 yılından günümüze 

kadar pek çok sözleşme, protokoller ve anlaşmalar gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine dahil 

olmasından 2008 yılına kadar geçen sürede gerçekleştirilen faaliyetler ve 2009 
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yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar ise aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir.  

Çizelge 2.2’de Türkiye’nin 1992-2008 yılları arası yapılan resmi çalışmaların 

özeti verilmiştir. Çizelge 2.3’te 2008 sonrası dönemde iklim değişikliği 

politikalarında belirleyici öneme sahip gelişmeler ve metinler verilmiştir. 
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Çizelge 2.2. Türkiye’nin 1992-2008 Arası Yapılan Resmi Çalışmaların Özeti 

YILLAR  GELİŞMELER  

(1991-
1995)  

BMİDÇS son metninde Türkiye Ek-I ve EK-II Listelerinde yer aldı 
ayrıca 12 adet Hükümetlerarası Görüşme toplantısına katıldı.  

(1995)  Ek-I Listesinden çıkmak için COP1’de başvuru yapıldı. 

(1999)  
Devlet Personel Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında 
İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu kurulup hazırlanan rapor 
Devlet Personel teşkilatınca yayımlandı.  

(2000)  COP6 da Türkiye’nin Ek-II’den çıkartılması gündeme geldi. 

(2001) 

Çevre Bakanlığının sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İklim 
Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.  

COP7’de Türkiye’nin kendine özgü koşulları göz önüne alınarak, diğer 
ülkelerden farklı bir konumda, sadece Ek-I Listesinde yer almasına 
karar verildi. 

(2003)  
Türkiye’nin BMİDÇS’e üye olmasını öngören yasa 2003 yılında Resmi 
Gazete ’de yayımlandı.  

(2004)  

Başbakanlık genelgesiyle İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’nun 
yapısında düzenlemeye gidilerek içerisinde çalışma grupları 
oluşturuldu.  

24 Mayıs 2004 tarihinde BMİDÇS’e taraf olundu. 

Birinci Ulusal Bildirim hazırlık çalışmalarında hibe alınabilmesi için 
GEF Kaynaklarına başvuru yapıldı.  

(2005) 

1. Çevre ve Ormancılık Şurası’nda İklim Değişikliği Alt Komisyonu 
oluşturuldu.  

Birinci Ulusal Bildirim GEF desteği ile hazırlanmaya başlandı.  

REC Türkiye tarafından Türkiye’nin ilk Türkçe iklim değişikliği 
bülteni yayımlandı. 

(2006)  

Gönüllü karbon ticareti uygulamaları başladı.  

Türkiye’nin resmi sera gazı envanteri ilk defa BMİDÇS Sekretaryasına 
sunuldu.  

Birinci Ulusal Bildirim Raporu İDKK tarafından kabul edildi.  

(2007) 

Birinci Ulusal Bildirim Raporu BMİDÇS Sekretaryasına sunuldu.  

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda İklim Değişikliği Araştırma 
Programı’nın kurulması kararı alındı.  

TBMM’de Küresel Isınma Araştırma Komisyonu oluşturuldu. Taslak 
Rapor ’da Türkiye’nin Ek-B Dışı konumunda kalarak Kyoto 
Protokolü’ne taraf olması önerildi.  

TBMM de Küresel Isınma Araştırma Komisyonu oluşturuldu.  

(2008) 

İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu toplantısında Türkiye’nin 
Kyoto Protokolü’ne katılmasına karar verildi.  

Bakanlar Kurulu kararı ile kuraklık kaynaklı zararların 
karşılanmasına yönelik karar alındı.  
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Çizelge 2.3. 2008 Sonrası Dönemde İklim Değişikliği Politikalarında Belirleyici 
Öneme Sahip Gelişmeler ve Metinler (2009-2017) 

(2009)  
Türkiye’nin Kyoto Protokolüne Katılmasına yönelik çıkarılan kanun 
dair Kanun 17 Şubat 2009’da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.  

(2009)  26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolüne resmen taraf oldu.  

(2009) İlk Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu yayımlandı.  

(2010)  
2010-2020 dönemini kapsayan Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 
yayımlandı.  

(2010)  İklim Platformu oluşturuldu.  

(2010)  TUSİAD İDKK’ya dahil edildi.  

(2010)  İDKK hakkında Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.  

(2010)  Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu ikinci defa hazırlandı. 

(2011) 
2011 – 2023 yıllarını kapsayan Ulusal İklim Değişikliği Ulusal Eylem 
Planı hazırlandı.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu.  

(2011) 
Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 

yayımlandı  

(2011) Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu üçüncü defa hazırlandı.  

(2012)  

İDKK hakkında Başbakanlık Genelgesi yayımlandı  

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 

Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu dördüncü defa hazırlandı.  

(2013) 

İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, Hava Yönetimi Dairesi’yle 
birleştirildi.  

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlandı.  

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği Mevzuata girdi.  

(2013)  
İDKK yeniden yapılandırılarak, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi 
Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) ismini aldı.  

(2013)  BMİDÇS Kapsamında Türkiye İklim Değişikliği Beşinci Ulusal Bildirimi  

(2013)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı (2013-2017) yayımlandı.  
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3. MATERYAL VE METOT 

Bu başlık altında emisyon hesaplama yöntemlerine yer verilmiştir. Araştırma 

kapsamında Bursa İli’nde bulunan araçların cinsine, sayısına, tükettiği yakıt 

türünden kaynaklanabilecek karbon salınımlarının hesaplanmasında IPCC 

kılavuzunda yayımlanmış olan yöntemlerden Tier 1 metodolojisinden 

faydalanılmıştır. 2006 IPCC Kılavuzunda fosil yakıt kaynaklı emisyonların 

tahmininde Tier 1, Tier 2, ve Tier 3 olarak adlandırılan üç farklı hesaplama 

yöntemi bulunmaktadır. Bu yaklaşımlarda Tier seviyesi arttıkça kullanılan veri 

sayısı ve ayrıntı artmaktadır (IPCC, 2006a). 

Ulaştırma sektöründen kaynaklanan bütün emisyon değerlerinin hesabı, yakıtın 

yanması üzerine kurulmuş durumdadır. Bu yöntemde, kullanılan yanma 

teknolojisi hiç hesaba katılmamaktadır. Basitçe ifade edilirse, top-down denilen 

yöntemle, eğer x kadar yakıt (ham petrol, kömür, doğal gaz) bir ülkede 

kullanılıyorsa, bununla orantılı olarak y kadar emisyon çıkar mantığında 

hesaplama yapılmaktadır (Pekin,2006). Tier 1 yöntemi genellikle yeterli verinin 

olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir (IPCC, 2006a). Tier 1 yaklaşımı 

hesaplamalarında varsayılan emisyon faktörünü kullanmakta olup, faaliyetin 

bulunduğu bölgedeki faktörleri dikkate almamaktadır. Tier 2 yaklaşımında ise 

her bir sera gazının kaynak kategorisi ve yakıt için ülkeye özgü emisyon faktörü 

gereklidir. Bu emisyon faktörleri yakıt türünün, yanma teknolojisinin, çalışma 

koşullarının, kontrol teknolojisinin, bakım kalitesinin ve yakıt yakmak için 

kullanılan ekipmanın yaşının farklı olması nedeniyle bu ülkeye özgü olarak 

belirlenmiştir. Emisyon faktörü ülkeye özgü olduğundan, değişkenlik daha az ve 

daha doğru karbon dioksit emisyonu miktarları hesaplamaktadır ve 

hesaplamadaki belirsizlik azalmaktadır. Tier 3 Yaklaşımı ise teknoloji 

değişkenini temel almakta ve yanma prosesi, yakıt özelliği ve hesaplama 

sonuçlarını etkileyecek diğer faktörleri içermektedir (Binboğa ve Ünal,2018). 

Tier 1 Metoduna Göre Karbondioksit Emisyonları aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 Tüketilen yakıt miktarı yakıtın cinsine göre hesaplanır.  
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 Tüketilen yakıt miktarı eğer gerekli ise enerji birimi olarak Terajoule’e 

çevrilir.  

 Her yakıt tipine göre karbon emisyon faktörü belirlenir ve yakıtlar 

içindeki toplam karbon miktarı bulunur.  

 Yanma sırasında okside olmayan karbon miktarı bulunur.  

 Karbon emisyonları tam moleküler ağırlık olan karbondioksit 

emisyonlarına dönüştürülür (Tektanıl, 2008) 

Bu çalışmada araç bazında hesaplanan yıllık toplam yakıt tüketim değerleri, 

IPCC 2006 Kılavuzunda belirtilen Tier-1 Metodu kullanılarak; Emisyon = Yakıt 

Tüketimi x Emisyon Faktörü x Dönüşüm Oranı formülü ile işleme tabi tutulup, 

sera gazlarının toplam CO2 eşdeğeri bulunmuştur. Araçların seyir halinde 

ihtiyaçlarının temini amacıyla sarf edilen yakıttan meydana gelen sera gazı 

salınım değerleri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 

3.1. IPCC Hesaplama Yöntemi 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 1988 yılında Kanada’nın 

Toronto şehrinde düzenlenen Değişen Atmosfer Konferansı sonucunda 

Birleşmiş Milletler’in iki örgütünün girişimiyle kurulmuştur. Bu örgütler 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü 

(WMO)’dür. Antropojenik kaynaklı iklim değişikliğini değerlendirmek üzere 

kurulan bu panel özerk ve uluslararası bir kuruluştur. Bu panel bünyesinde 

çalışan daha çok gelişmiş ülkelerden bilimsel kuruluşlar, enstitüler ve Birleşmiş 

Milletler’in uzman statüsündeki sayısız bilim insanı, iklim değişikliğinin daha iyi 

idrak edilebilmesi için bilimsel, teknik ve sosyo- ekonomik bilgileri 

değerlendirerek İklim Değişikliği Değerlendirme Raporlarını hazırlamıştır. 1990 

yılında ilk raporunu yayınlayan IPCC, yaklaşık olarak her beş yılda bir düzenli 

olarak bir rapor yayınlamaktadır. IPCC’nin yayımladığı raporlarda başlıca 4 ana 

grup vardır. Bunlar;  
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 Değerlendirme Raporları (Assessment Reports)  

 Özel Raporlar (Special Reports)  

 Yöntem Metodları (Methodology Reports)  

 BM dışı dillere çeviriler (Translations in non-UN languages)  

Ayrıca raporlamada kullanılacak olan tabloları ve hesaplamaların metodolojisini 

gösteren bir çalışma kitabı ve kullanılarak metotları anlatan, ülkelerin kendi 

başlarına elde edemediği verilerin yerine kullanılarak ortalama değerleri içeren 

referans kitapları mevcuttur.  

Sera gazı envanteri hesaplamalarında IPCC şu şekilde ana başlıklar kullanmıştır:  

 Genel Rehberlik ve Raporlama  

 Enerji  

 Endüstriyel Prosesler ve Ürün Kullanımı  

 Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımı  

 Atık  

IPCC dokümanları, bilimsel araştırma ve yöntemlerle elde edilmiş ortalama 

değerlere sahiptir. Kentsel emisyonlar hesaplanırken, varsa o ülkeye ait 

emisyon faktörlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir 

(IPCC/UNEP/OECD/IEA, 1997).  

IPCC’nin 2006 yılında yayımladığı ulusal sera gazı emisyon envanterinin 

belirlenmesi rehberinde çeşitli endüstri ve alt kolları için hesaplama modelleri 

önerilmiştir. IPCC sera gazlarını, doğrudan salınan sera gazı emisyonları, dolaylı 

olarak salınan sera gazı emisyonları ve diğer dolaylı sera gazı emisyonları olmak 
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üzere 3 ana kapsam (scope) altında ele almaktadır ve her bir kapsam için 3 

farklı Tier (yaklaşım aşaması) tanımlamıştır.  

Tier 1’de emisyon faktörü olarak IPCC’de belirtilen emisyon faktörleri (default 

value) alınır. Tier 2’de emisyon faktörü olarak ülkeye özgü emisyon faktörleri 

alınır. Tier 3’te emisyon faktörü olarak prosese, teknolojiye, yakıta özel emisyon 

faktörleri alınır. Tier 1’in belirsizliği en fazladır (Kabacıoğlu, 2012).  

3.2. IPCC Tier Yaklaşımları 

İnsan merkezli sera gazı emisyonlarının probleminin çözülmesi için, 1996 

yılında emisyon hedeflerini sağlamak isteyen ülkelere yardımcı olunabilmesi 

için IPCC kılavuzu tekrar düzenlenmiştir (Pekin, 2006). 1996 IPCC kılavuzunun 

yayınlanmasından bu yana sera gazı emisyonlarının ulaşımdan kaynaklı 

emisyonlarının tahmini için kullanılan temel metotlar değişmemiştir. Karayolu 

taşımacılığından kaynaklanan tahmini emisyonlar, akaryakıt satışı ve araç 

kilometre sayısı olarak iki bağımsız veri grubuna dayanmaktadır (IPCC, 2006a). 

Emisyon, araçların tüketmiş olduğu akaryakıtlar veya kat etmiş oldukları 

mesafe baz alınarak tahminen hesaplanabilir. CO2 emisyonları; akaryakıtların 

miktarı, cinsi ve karbon oranı ile belirlenmektedir. Tier 1 ve Tier 2 hesaplama 

yöntemlerinin seçilmesi konusunda CO2 karar ağacı sırayla Şekil 3.1 ve Şekil 

3.2’de görülmektedir (IPCC, 2006b).  
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Şekil 3.1. Karayolu kaynaklı karbon emisyonların Tier 1 yöntemi ile tahmininde 
yapılacaklar (IPCC,2006b) 

 

 

Şekil 3.2. Karayolu kaynaklı karbon emisyonların Tier 2 yöntemi ile tahmininde 
yapılacaklar (IPCC,2006b) 
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3.2.1. Tier 1 Yaklaşımı 

Tier-1 metodu, emisyon hesaplamalarında kullanılan en temel metottur. Bu 

metotta emisyonların hesaplanması için yalnızca tüketilen yakıt tipi ve miktarı 

kullanılmaktadır (IPCC, 2006).  

Emisyon = Faaliyet Verisi x Emisyon Faktörü  

Yukarıdaki formülde de belirtildiği üzere bu yaklaşımda çıkan emisyon değeri, 

faaliyet verisi ile doğru orantılıdır. Hazırlanan programa yalnızca faaliyet 

verileri girilmektedir. Emisyon faktörü ile doğru bir çarpım elde edilmesi için 

gereken dönüşüm faktörleri program tarafından otomatik olarak seçilmektedir. 

Böylece kullanıcı kaynaklı oluşabilecek hataların önüne geçilmesi planlanmıştır. 

Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2’de yakıt dönüşüm faktörleri ve karbon emisyon 

faktörleri verilmiştir. 

Çizelge 3.1. Yakıt dönüşüm faktörleri ya da net kalorifik değerler (IPCC,2006) 

Yakıt Türü Net Kalorifik değerler (TJ/kt) 

Benzin 44,3 
Dizel 43 
LPG 47,3 

 

Çizelge 3.2. Karbon emisyon faktörleri (CEF) (IPCC,2006) 

Yakıt Türü Karbon Emisyon Faktörleri (CEF) (tC/TJ) 

Benzin 18,9 
Dizel 20,2 
LPG 17,2 

 

3.2.2. Detaylı Tier Yaklaşımları 

Tier-2 ve Tier-3 yaklaşımları, Tier-1’deki genel verilerin aksine, emisyon 

kaynağının teknolojisine göre hesaplama metodolojisinin değiştiği 

yaklaşımlardır.  
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Tier-2 ile Tier-3 arasında ise bu kadar köklü bir fark yoktur. Bunun sebebi 

emisyon hesap işlemlerinde yapılan rehabilitasyon ile birlikte diğer yaklaşıma 

geçilmesidir. Genel anlamda Tier 2 yaklaşımıyla, uygun emisyon faktörleriyle 

yakıt tüketim gruplarını ayırmak hedeflenirken Tier 3 yaklaşımında yakıt 

tüketim değerlerinden farklı olarak araçların ton-km biriminde taşıdığı yük 

değeri ve kat ettiği yol uzunluğu gibi detaylara hakim olarak ve seçilen uygun 

emisyon faktörlerini kullanarak hesaplama yapılmaktadır. Bir başka deyişle, 

Tier 2, yakıtların belli bir emisyon faktörü kullanılarak şekilde gruplandırması 

temeline dayanırken, Tier 3 ise emisyon kaynağı teknolojisi ve kat edilen mesafe 

gibi daha spesifik verilere ihtiyaç duymaktadır (Pekin, 2006).  

Özetlemek gerekirse Tier 2 ve 3 yaklaşımlarında kullanılan emisyon faktörleri, 

ülkelere, yakıt türlerine, taşıtın emisyon kontrolü teknolojisine ve sektör 

faaliyeti gibi özelliklere göre değişiklik göstermektedir (IPCC, 2006). 

3.3. Azotoksit Emisyonu 

Emme havası ile birlikte atmosferden alınan azot gazı yanma odası içerisinde 

yüksek sıcaklıklarda oksijen ile tepkimeye girerek azot oksit bileşiklerini 

oluşturur. Oluşan bu bileşikler içerisinde azot monoksit ve azot dioksit kayda 

değer miktarda ortaya çıkarak kirletici sınıfına giren, çevre ve canlı sağlığına en 

fazla zararı verebilecek potansiyele sahip türevlerdir. Azot ve oksijenin 

tepkimesinden yediden fazla türde azot oksit türevi bileşik oluşmasına rağmen, 

hava kirliliği açısından bakıldığında azot monoksit ve azot dioksit önem arz 

eder. Bununla birlikte diazot monoksit ozon tabakasına verdiği zarar ile küresel 

ısınmaya olumsuz katkıda bulunuyor olması nedeniyle kirletici olarak 

değerlendirilmektedir (Nevers, 1995). Fosil yakıt yanması gibi yüksek 

sıcaklıktaki reaksiyonlar sonucunda NO ve az miktarda NO2 oluşur. Azot 

oksitlerin doğadaki oluşum mekanizması bakteriyel aktiviteler ve yıldırımlardır 

(Schumann ve Huntrieser, 2007). Doğal süreçler harici olarak kömür, doğal gaz 

ve petrol gibi yakıtların endüstriyel kazanlar, yakma fırınları, taşıt motorları gibi 

proseslerde yakılması ile azot oksitler oluşur. Nitrik asit üretiminde ise yanma 

gerçekleştirilmeden azot oksit üretilmektedir. Bu proseslerden birincil olarak 
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azot monoksit üretilir, daha sonrasında atmosferde NO oksijen ile reaksiyona 

girerek NO2 oluşturur. Yüksek sıcaklıkta oluşan ve birincil kirletici olan, NO’nun 

azaltılabilmesi için oluşum mekaznizmasının çok iyi bilinmesi gerekmektedir.  

Azot monoksit; kokusuz ve renksiz bir gazdır. İnsan sağlığına; görme 

bozuklukları, solunum sistemi rahatsızlıklar, sinir sistemi hastalıkları, uyku hali 

ve bilinç kaybı, dolaşım sistemi bozuklukları gibi etkileri vardır. En büyük 

oluşum kaynağı yanma olaylarıdır. İçten yanmalı motorlarda, yanma 

başlangıcından dengeye gelene kadar oluşmaya devam eder, buna bağlı olarak 

yanma sıcaklığı ile direkt ilişkilidir. Azot monoksit oluşumu gerçekleştikten 

sonra denge durumuna ulaşacak süre geçmeden soğuma gerçekleşirse egzozdan 

kirletici olarak doğaya atılmaktadır.  

Azot dioksit; Gaz fazında kahverengi, sıvı fazda sarıya yakın bir renkte, acı ve 

asidik kokuya sahiptir. Atmosferde gaz halinde bulunur, yanıcı değil yakıcı bir 

gazdır. Suyla reaksiyona girerek nitrik asit oluşturur. İnsan sağlığına; görme 

bozuklukları, solunum sistemi ve ileri derecede akciğer rahatsızlıkları, cilt 

hastalıkları gibi etkileri vardır. Yanma esnasında ortaya çıkan Azot monoksitin 

oksijen ile reaksiyonu sonucu oluştuğundan dolayı sadece yanma sonrası değil 

atmosferde de oluşumuna devam eder. Azot monoksite göre oluşumu çok daha 

azdır (CDC, 2018). 

NO atmosferde oksijen molekülü ile reaksiyona girerek NO2 oluşturur ve gerek 

NO gerekse NO2 atmosferdeki hidrokarbonlar ile gün ışığında ozon oluşturacak 

şekilde tepkimeye girmektedir. Ozon özellikle yaz aylarında şehirlerde solunum 

sistemini ve gözleri rahatsız eden fotokimyasal sisin birincil kaynağıdır. Şekil 

3.3’te gün içerisinde NOx ve O3 konsantrasyonlarının değişimi verilmektedir. 
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Şekil 3.3. Gün içerisinde NOx ve O3 konsantrasyonlarının değişimi   

(Environmental Protection Agency, 1999) 

Yukarıdaki şekil, günün farklı saatlerinde ölçülmüş azot oksit ve O3 

konsantrasyonlarını göstermektedir, gün ışığı ile birlikte artan O3 miktarı akşam 

saatlerinde azalmaktadır. O3 konsantrasyonu en yüksek değerinin NO2 

konsantrasyonu en yüksek değerinden daha sonra gerçekleşiyor olması, gün 

içerisinde oluşan ozonun NO2 kaynaklı olduğunu göstermekle birlikte, azot 

monoksitin NO2’ye dönüşmesinin göreceli yavaş bir reaksiyon seyrettiğinin de 

kanıtıdır (Environmental Protection Agency, 1971). Azot oksitlerin suda 

çözünmesi ile nitrik asit (HNO3) ve nitrit asit (HNO2) oluşmaktadır. Nitrik asit 

nötralize olduğunda nitrat tuzu, nitrit asit ise nitrit tuzu oluşturur. Bu sebeple 

azot oksitler gaz fazında iken havadaki diğer gazlar ile reaksiyona girerek, suda 

ise asit veya tuz formunda bulunurlar. Her üç formda asit yağmurlarının 
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oluşumuna katkıda bulunur. Dizot monoksit, NO ve NO2 atmosferde en fazla 

bulunan azot oksit türleridir. N2O troposferik ve stratosferik ozonla reaksiyona 

girerek ozon miktarının azalmasına neden olur, diazot monoksitin atmosferdeki 

ömrü 100 ile 150 sene arasında değişmektedir. Diazot monoksit aynı zamanda 

CO2 gibi uzun dalga boyundaki infrared radyasyonu adsorbe ederek yerküreden 

ısı atımını engellediği için küresel ısınmaya da katkı sağlamaktadır (U.S. 

Environmental Protection Agency, 1999). 

3.4. Metan Emisyonu 

Küresel metan emisyonları fosil yakıtların kullanımından, tarım 

faaliyetlerinden, atıklardan, biyokütle yakılmasından, sulak alanlardan ve doğal 

oluşumlardan kaynaklanmaktadır. TÜİK verileri metan emisyon kaynakları 

olarak; enerji, endüstri, tarım ve atık sektörlerini göstermektedir. Gösterilen 

grafikte tarım kaynaklarının önemli metan emisyon kaynakları olduğu 

görülmektedir. Enerji ve endüstri kaynaklı metan emisyonlarının toplam metan 

emisyonlarına %16’lık katkı sağladığı görülürken, atık kaynaklı metan 

emisyonlarının payı ise %21’dir. Şekil 3.4.’te sektörlere göre toplam metan 

emisyonları dağılımı verilmiştir. 

 

Şekil 3.4. Sektörlere göre toplam metan emisyonları dağılımı, TÜİK (2020) 
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2020 yılına ait grafikte görüldüğü üzere atmosferik metan emisyonlarına en 

büyük katkı sağlayan sektör tarımdır. Tarım sektörü kaynaklı metan 

emisyonları enterik fermantasyon, gübre yönetimi, pirinç üretimi ve tarımsal 

atıkların açıkta yakılması sonucunda oluşmaktadır. Bunlardan en yüksek metan 

emisyonuna neden olan kaynak enterik fermantasyondur. TÜİK 2020 verilerine 

göre tarım kaynaklı metan emisyonlarında enterik fermantasyonun payı % 

55’tir. Enterik fermantasyondan sonra ikinci sırada hayvansal gübrelerden 

kaynaklanan metan emisyonları gelmektedir. Hayvansal gübre kaynaklı metan 

emisyonları toplam metan emisyonlarının % 6’sını oluştururken, pirinç ve 

tarladaki atıkların yakılması sırasıyla % 0,43 ve % 0,23’lük paya sahiptir. Tarım 

kaynaklı metan emisyonlarının %89’u enterik fermantasyondan gelmektedir, % 

9,9’u ise hayvansal gübrelerden kaynaklanmaktadır. Pirinç üretimi ve tarla 

atıklarının yakılması ise tarım kaynaklı metan emisyonlarının sırasıyla % 0,7 ve 

% 0,4’üne eşittir. Yapılan çalışmalar sonucunda atmosferik metan 

konsantrasyonunun zaman içindeki değişimine bakıldığında, 1965 – 1999 

yıllarında atmosferik CH4 konsantrasyonunun arttığı görülmektedir. 2000 – 

2006 yıllarında atmosferik CH4 konsantrasyonu sabit kalmaktadır ve giderim 

neredeyse eşittir. 2006'dan bu yana atmosferik CH4 konsantrasyonu sulak alan, 

tarımsal uygulama ve antropojenik emisyon artışı nedeniyle tekrar yükselmeye 

başlamıştır (Kirschke vd., 2013). Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere 1990 

yılından 2020’ye kadar tarım kaynaklı metan emisyonlarında artış olduğu, 

enerji ve endüstri kaynaklı metan emisyonlarının benzer şekilde ilerlediği 

görülmektedir (Kirschke vd., 2013). Şekil 3.5.’te sektörlere göre toplam metan 

emisyonunun yıllara göre değişimi verilmektedir.  
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Şekil 3.5. Sektörlere göre toplam metan emisyonunun yıllara göre değişimi, ton 
karbondioksit eşdeğeri olarak ölçümü  

Atmosferik metan konsantrasyonun azalması; metanın atmosferde geçirdiği 

reaksiyonlar ve meteorolojik olaylar ile toprağa çökelmesi sonucunda 

gerçekleşmektedir. Fakat toplam emisyonun toplam giderimden daha fazla 

olması nedeniyle atmosferik metan konsantrasyonu zamanla artmaktadır. 

Aşağıdaki şekil ile dünya genelindeki metan akışı gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 

temel olarak 3 emisyon kaynağı ve 2 yutak mekanizması bulunmaktadır. 

Emisyon kaynakları antropojenik, doğal ve hem doğal hem antropojenik akımlar 

olarak belirtilmektedir. Şekil 3.6.’da küresel atmosferik metan kaynakları ve 

yutakları verilmektedir. 
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Şekil 3.6. Küresel atmosferik metan kaynakları ve yutakları (Bousquet, 
Peregonand ve Canadell, 2013) 

3.5. CCALC2 Hesaplama Yöntemi 

2007-2010 yılları arasında projelendirilen CCALC2 yazılım programı EPSRC, 

NERC ve Carbon Trust tarafından 1 milyon Euro olarak fonlanmıştır. Ayrıca 

proje tamamlandıktan sonra ortaya çıkan yazılım 23 Haziran 2011 de 

Birmingham’da Kimya Endüstrisi Derneği tarafından inovasyon ödülü almıştır. 

CCALC2 yazılımı karbon emisyonu oluşturan sektörleri önce gruplara ayırmıştır. 

Üretimde kullanılan hammaddeler programa girildikten sonra yan girdiler yani 

üretim için gerekli tesiste kullanılan diğer maddelerin girişi yazılıma 

tanımlanarak tesisin proses akışı oluşturulur. CCALC2 programı oluşturulan 

tesisin proses akım şemasına göre hesaplama yaparak bir sonuç çıkartır ve bu 

programın ekranında görülmektedir. 

Programa tanımlanan yazılımda hesaplamaların yapılması için IPCC (2006), 

BMİDÇS ve NGA (2014) dokümanlarının bilgileri kullanılmıştır. Projenin temel 

amacı kurumların ve şirketlerin karbon ayak izi tahminlerini danışman 

firmalara bağımlı kalmadan kolay bir şekilde hesaplaya bilmeleridir. Bunun yanı 

sıra şirketler ve kurumlar bu hesaplamaları yaparken gizli verilerini başka 
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kurumlara paylaşıma açmadan yazılımları ücretsiz ve kolay bir şekilde temin 

edilebilmektedir. Tesislerin karbon ayak izi tahminlerinin yapılmış olması 

tesisin sektördeki prestiji açısından son yıllarda büyük önem taşımaktadır. Tesis 

ve kurumlar karbon ayak izi tahminleri yaparken kolay temin edilmesi ve basit 

bir şekilde hesaplamanın yapılmasından dolayı CCALC2 programını tercih 

etmektedirler. Ayrıca CCALC2 yazılımında farklı üretim proseslerinin karbon 

ayak izi hesaplanmasının yanı sıra üretim prosesinin çevreye verdiği zararları 

değerlendirerek çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler üretmeye katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. CCALC2 programında tesisin bütün üretim 

aşamalarında kullanılan hammadde miktarları ton, L, kg ya da MJ cinsinden 

verileri girilerek karbon emisyon miktar hesaplanmaktadır. Üretimin her 

basamağındaki karbon emisyon miktarı ayrı ayrı olarak da 

hesaplanabilmektedir. Her basamaktaki emisyon hesaplandıktan sonra 

kümülatif olarak tesisin karbon emisyon miktarını vermektedir.  

3.6. NGA Hesaplama Yöntemi 

NGA hesaplama yöntemi Avustralya Çevre ve Enerji Departmanı tarafınca 

ortaya konulmuştur. Hesaplanan sera gazı emisyon miktarlarının 

karşılaştırılabilesi için IPCC (2006) dokümanında açıklanan yöntemler 

kullanılarak tahmin edilmesi gerekmektedir. Ancak ülkeler IPCC (2006) 

dokümanına uyumlu ülkeye özgü yöntemlerde geliştirerek emisyon 

tahminlerinin doğruluğunu iyileştirebilmektedirler. Ülkeye özgü emisyon 

tahmin yöntemlerinin geliştirilebilmesi için verilerin doğru, güvenilir ve yeterli 

olması gerekmektedir. Avustralya kendine ait yeterli verisi bulunduğu için IPCC 

(2006) dokümanına dayanan NGA (2014) dokümanını kendi verileri 

bağlamında kendine dair emisyon faktörleri ve yöntemlerle 

değerlendirmektedir. 

3.7. GPS-X Hesaplama Yöntemi 

GPS- X simülasyon programı, su ve atıksu arıtma tesislerinde kullanılan temel 

proseslerin tanımlanarak değişik konfigürasyonlar oluşturulmasını 

sağlamaktadır. GPS-X simülasyon programında atıksu arıtma tesislerinin karbon 
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ayak izi hesaplamalarında Mantis3 modülü kullanılmaktadır. Bu programda her 

üniteye ait sera gazı emisyonu hesaplanabilmektedir. Ayrıca Kapsam 1, 2, 3 için 

programa tanıtılan proses konfigürasyonunun toplam emisyon miktarı da 

hesaplanabilmektedir. Anaerobik proseslerden kazanılan metan miktarı da 

modele dahil edilmiştir. GPS-X simülasyon programında Mantis3 modeli 

içerisinde enerji hesaplamaları da yapılabilmektedir.  

GPS-X simülasyon programında atıksu arıtma tesislerinden salınan sera gazı 

miktarı ve tesisin karbon ayak izini hesaplayabilmek için Mantis3 modeli 

kullanılmaktadır. Biyolojik tanklardan CO2 ve N2O emisyonu, anaerobik 

çürütücüden CO2 ve CH4 emisyonu, kimyasal ve diğer materyal kullanımından 

CO2, pompalar ve hava üfleyicilerin tükettiği elektrikten ise CO2, CH4 ve N2O 

emisyonu çıkacağı tanımlanmıştır. Mantis2 modeline karbon ayak izi 

modellerinin eklenmesiyle Mantis3 modeli oluşturulmuştur. Sera Gazı 

Protokolünde tanımlanan kapsamlara göre karbon ayak izi hesaplamaları 

yapılabilmektedir. Ayrıca her ünitenin oluşturduğu sera gazlarının türü ayrı ayrı 

hesaplanabilmektedir.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Bu tez çalışmasında detaylı olarak anlatılan IPCC metodolojisine göre, Bursa 

İli’ne ait araçların tükettiği akaryakıt miktarı ve araç sayıları verileri baz 

alınarak gerekli ilgili yöntemlerle hesaplama yapılmıştır. Karayolları kaynaklı 

emisyon oranlarının detaylı metot ile hesaplanmasında kullanılan veriler 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Eneri Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan temin 

edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan tezde güncel değerlendirmeler yapmak 

amacıyla Bursa İli’nde ulaşılabilen ve en güncel veri olan 2020 yılına ait 

karayolu araçlarından kaynaklı emisyonlar, Tier 1 ve Tier 2 yöntemleri ile 

gerekli hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

4.1. Tier 1 Yaklaşımı ile CO2 Emisyonu Hesabı 

Tier 1 yaklaşımı ile emisyon hesaplarında IPCC metodolojisindeki 

detaylandırılan hesaplama yöntemleri izlenmiştir. En başta Bursa İli’ne ait 

karayolu kaynaklı akaryakıt tüketim miktarları belirlenmiştir. Tüketilen 

akaryakıt miktarları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dokümanlarından 

(EPDK, 2020) faydalanılmıştır (Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1. Bursa İli 2020 yılı karayolu taşıtları akaryakıt kullanımı 
(EPDK,2020) 

Karayolu (ton)  

Yıl Benzin Dizel LPG 

2020 110.566,247 819.757,684        111.296 

Akaryakıt türlerine göre tüketim miktarları (ton) belirlenerek, uygun dönüşüm 

faktörü (TJ/kt) ile çarpılarak, tüketilen akaryakıtın enerji içeriği ya da enerji 

tüketimi birimine (TJ) geçilir. Bir sonraki adımda Çizelge 3.2’ de belirtilen 

karbon emisyon faktörleri yardımıyla, tüketilen akaryakıtın karbon miktarı 

bulunmuştur. 

Sonrasında uygun karbon emisyon faktörleri seçilerek (ton karbon/TJ), enerji 

tüketim değeri ile çarpılarak, akaryakıtın karbon oranı bulunmuş ve sonrasında 
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bu değer 10-3 ile çarpılarak IPCC tarafından kullanılan Gg (gigagram) birimine 

dönüştürülmüştür. Oksitlenen karbon oranı (oksitlenme oranı) değerleri ile, ne 

miktarda karbonun yanma sırasında oksidasyona uğradığı hesaplanmıştır.  

Bir sonraki aşamada CO2 emisyonunu bulmak için, CO2 ve karbonun mol ağırlık 

oranlarından faydalanılmıştır. CO2’in mol ağırlığı 44 g/mol, karbonun mol 

ağırlığı ise 12 g/mol olduğundan, bulunan karbon emisyonu değeri 44/12 oranı 

ile çarpılarak gerçek CO2 emisyonu değeri elde edilmiştir. 

Yapılan hesaplamalar ile Bursa İli’nde 2020 yılında, karayollarında tüketilen 

110.566.247 L benzin ile 3.233 Gg CO2 emisyonu oluşturduğu hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.2’ de Bursa İli 2020 yılına ait karayolu kaynaklı CO2 emisyon hesabı 

bulunmaktadır. 
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Çizelge 4.2. Bursa İli Tier 1 yöntemi ile 2020 yılı karayollarına ait CO2 emisyonu hesaplaması 

    

 

 

Ulaştırma Tipi 

ve Türü 

A B C D E F G H I 

Yakıt tüketimi 
Dönüşüm 

Faktörü 

Enerji 

Tüketimi 

Karbon 

Emisyonu 

Faktörü 

Karbon 

içeriği 

Karbon 

İçeriği 

Oksitlenen 

Karbon 

Yüzdesi 

Gerçek 

Karbon 

Emisyonu 

Gerçek CO2 

Emisyonu 

 (lt) (TJ/kt) (TJ) (tC/TJ) (tC) (Gg C) % (Gg C) (Gg CO2) 

Karayolu   C=AxBx10-3  E=CxD F=Ex10-3  H=GxF 
I=[Hx(44/12)] 

*10-3 

Benzin 110.566.247 44,3 4.898.084 18,9 92.573.787 93.000 0,99 92.000 337 

Dizel 819.757.684 43 35.249.580 20,2 712.041.516 712.000 0,99 700.000 2.566 

LPG 111.296.381 47,3 5.264.318 17,2 90.546.283 91.000 0,995 90.000 330 

 

Toplam Ulaştırma Emisyonu 3.233 
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4.2. Tier 2 Yaklaşımı ile CO2 Emisyon Hesabı 

Bu tezde Bursa İli karayolu araçları için Tier 2 seviyesinde CO2 emisyonu 

hesaplanmaktadır. Karayolları kaynaklı emisyon miktarlarının hesaplanması 

için gerekli olan tüm veriler, TÜİK ve EPDK alt yapısı kullanılarak elde 

edilmiştir. Bursa İli kayıtlı araç sayısı (Çizelge 4.3) ve Bursa İli kayıtlı araçların 

yıllık akaryakıt tüketimleri (Çizelge 4.1) belirlendikten sonra bir diğer Tier 

hesaplama aşaması olan Tier 2 seviyesinde hesaplama yöntemi ile hesaplamalar 

yapılmıştır. CO2 emisyonları akaryakıtın tüketim oranları ve karbon içeriğine 

bağlı olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.3. Bursa İli kayıtlı araç sayısı (TÜİK,2020)* 

60
 

BURSA İLİ’NDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYILARI VE DAĞILIMI, 2020 

    
OTOMOBİL 

       

Yıl G. TOPLAM 
TOPLAM 

OTOMOBİL 
BENZİNLİ DİZEL LPG MİNİBÜS OTOBÜS KAMYONET KAMYON MOTOSİKLET 

ÖZEL 
AMACLI 

TRAKTÖR 

2020 935.676 527.782 128.779 202.140 193.696 15.503 8.129 175.174 28.793 111.111 2.281 66.903 

*Türkiye geneli otomobil sayılarındaki yakıt dağılım oranına göre benzinli, dizel ve LPG otomobil sayıları belirlenmiştir. Elektrik ve Hibrit olan araçlar hesaplamaya dahil 

edilmemiştir. 
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Hesaplamalarımızda her araç grubunun 100 km’deki ortalama akaryakıt 

tüketimleri belirlenmiştir. 1996 IPCC Kılavuzunda yer alan araç gruplarının 

Türkiye için uygun olduğu belirlenen akaryakıt tüketim değerleri Çizelge 4.4’ de 

sunulmuştur. 

Çizelge 4.4. Araçların 100 km’deki ortalama yakıt tüketimleri (IPCC, 1996c) 

 Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet 

YIL   Benzin Dizel LPG Dizel Dizel Dizel Dizel Benzin 

2020 8,5 lt. 7,3 lt. 11,2 lt. 10,9 lt. 29,9 lt. 10,9 lt. 29,9 lt. 4 lt. 

Çizelge 4.4’te yer alan verilere ulaşıldıktan sonra her taşıt grubunun bir yılda 

kat ettiği mesafe belirlenmiştir. Bu değer için kesin bir kaynak bulunmadığından 

Bursa’daki toplam akaryakıt tüketim değerleri ile bir akaryakıt dengesi 

sağlayarak, 100 km’deki ortalama akaryakıt tüketimleri ve araç sayısı verileri 

yardımıyla, araçların yıllık menzillerini ortalama olarak elde edilmiştir. Çizelge 

4.5.’te Bursa İli’ne kayıtlı araçların bir yılda kat ettiği ortalama yıllık menzil 

değerleri sunulmuştur. 
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Araçların ortalama yıllık menzil hesabı; 

1. Adım: İlk olarak d = m/V’den akaryakıtların hacmi bulunmuştur. 

Çizelge 4.5. Akaryakıtların Hacmi 
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OTOMOBİL MİNİBÜS OTOBÜS KAMYONET KAMYON MOTOSİKLET 

YIL BENZİN DİZEL LPG DİZEL DİZEL DİZEL DİZEL BENZİN 

2020 138.207 1.024.700 202.357 1.024.700 1.024.700 1.024.700 1.024.700 138.207 

2. Adım: Bulunan akaryakıtların hacmini araç sayısına bölünmüştür. (m3/benzin-araç sayısı, m3/dizel-araç sayısı, m3/LPG-araç sayısı). 

Çizelge 4.6. Metreküp/Benzin, Dizel, LPG araç sayısı 
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OTOMOBİL 
 

MİNİBÜS 
 

OTOBÜS 
 

KAMYONET 
 

KAMYON 
 

MOTOSİKLET 

 

YIL 
 

BENZİN 
 

DİZEL 
 

LPG 
 

DİZEL 
 

DİZEL 
 

DİZEL 
 

DİZEL 
 

BENZİN 

 

2020 
 

1,073 
 

5,069 
 

1,044 
 

66,096 
 

126,054 
 

5,849 
 

35,588 
 

1,243 

3. Adım: Araçların metreküp yakıt cinsinden değerleri bulunduktan sonra araçların 100 km’deki yakıt tüketimlerine bölünmüştür 

(m3/100 km) 
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Çizelge 4.7. Araçların m3/ 100 km değeri 
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OTOMOBİL 
 

MİNİBÜS 
 

OTOBÜS 
 

KAMYONET 
 

KAMYON 
 

MOTOSİKLET 

YIL BENZİN DİZEL LPG DİZEL DİZEL DİZEL DİZEL BENZİN 

2020 126,2352 694,3835 93,2142 6063,8532 4215,8528 536,6055 1190,2341 310,75 

  4. Adım: Bulunan değerler 100 ile çarpılarak Bursa İli’ndeki araçların ortalama yıllık menzillerine km cinsinden ulaşılmıştır. 

Çizelge 4.8. Araçların yıllık km miktarları 

   

88
 

 
 

OTOMOBİL 
 

MİNİBÜS 
 

OTOBÜS 
 

KAMYONET 
 

KAMYON 
 

MOTOSİKLET 

YIL BENZİN DİZEL LPG DİZEL DİZEL DİZEL DİZEL BENZİN 

2020 12.623 69.438 9.321 606.385 421.585 53.660 119.023 31.075 

 

Çizelge 4.9. Bursa İli’ndeki araçların ortalama yıllık menzilleri (km) 

 
 OTOMOBİL MİNİBÜS OTOBÜS KAMYONET KAMYON MOTOSİKLET 

YIL BENZİN DİZEL LPG DİZEL DİZEL DİZEL DİZEL BENZİN 

2020 12.623 69.438 9.321 606.385 421.585 53.660 119.023 31.075 
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Bu temel veriler elde edildikten sonra, Tier 2 hesaplama yöntemi ile CO2 

emisyonu hesabı yapılmıştır. Örnek olarak 2016 yılında benzinli otomobillerden 

kaynaklanan CO2 emisyonunun hesabı 3. Bölümde anlatılan formüller 

kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. İlgili emisyon değerleri Çizelge 4.6’da 

verilmiştir. 

Otomobilbenzin Yakıt Tüketimi = 138207 t  

Dönüşüm Faktörü = 44,30 TJ/kt 

Enerji Tüketimi = 138207 x 44.30 x 10-3= 6122 TJ  

Benzinin Karbon Emisyon Faktörü = 18,9 t C/TJ  

Karbon İçeriği = 6122 × 18,9 = 115706 t C 

Karbon İçeriği = 115706 × 10-3 = 115 Gg C  

Benzinin Karbon Oksitlenme Oranı = 0,99 

Gerçek Karbon Emisyonu = 115 × 0,99 = 113,85 GgC  

Karbondioksit Emisyonu = 113,85 × 44/12 = 417 Gg CO2 

 
Otomobildizel Yakıt Tüketimi = 1024700 t  

Dönüşüm Faktörü = 44,30 TJ/kt 

Enerji Tüketimi = 1024700 x 43 x 10-3= 44062 TJ  

Dizel Karbon Emisyon Faktörü = 20,2 t C/TJ  

Karbon İçeriği = 44062 × 20,2 = 890054 t C 

Karbon İçeriği = 890054 × 10-3 = 890 Gg C  

Dizelin Karbon Oksitlenme Oranı = 0,99 

Gerçek Karbon Emisyonu = 890 × 0,99 = 881,15 Gg C  

Karbondioksit Emisyonu = 881,15 × 44/12 = 3230 Gg CO2 

 
OtomobilLPG Yakıt Tüketimi = 202357 t Dönüşüm Faktörü = 47,30 TJ/kt 

Enerji Tüketimi = 202357 x 47.30 x 10-3= 9571 TJ  

LPG’nin Karbon Emisyon Faktörü = 17,2 t C/TJ  

Karbon İçeriği = 9571 × 17,2 = 164629 t C 

Karbon İçeriği = 164629 × 10-3 = 164 Gg C  

LPG’nin Karbon Oksitlenme Oranı = 0,995 

Gerçek Karbon Emisyonu = 164 × 0,995 = 163,80 Gg C  

Karbondioksit Emisyonu = 163,80 × 44/12 = 601 Gg CO2 
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Çizelge 4.10. Tier 2 yöntemi ile CO2 hesabı [Gg CO2] 

 OTOMOBİL MİNİBÜS OTOBÜS   KAMYONET KAMYON MOTOSİKLET 

Toplam 

YIL BENZİN DİZEL LPG DİZEL DİZEL DİZEL DİZEL BENZİN 

2020 417 3230 601 3230 3230 3230 3230 417 17.585 
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Bursa İli’ndeki karayollarından kaynaklı emisyon değerleri hesaplandığında 

benzinli, dizel ve LPG ile kullanılan araçlar arasında en çok tercih edilen 

akaryakıt çeşidinin dizel ve LPG olduğu ortaya çıkmıştır. Dizel araçlara olan ilgi 

her geçen gün artmaktadır. Teknolojilerde kaydedilen ilerlemelerle dizel 

araçların emisyon oranları düşerken, benzinli araçların emisyon değerleri ise az 

oranda da olsa artmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise benzinli araçların yakıt 

tüketim miktarlarının artmasından kaynaklı olarak kullanıcılar tarafından fazla 

tercih edilmiyor olmasıdır. Tier 1 yöntemi ile yapılan hesaplamalar Tier 2 

yöntemine göre çok daha az detay içerdiğinden dolayı karşılaştırılabilir 

olmamaktadır. 

4.3. Tier 1 ve Tier 2 ile Hesaplanan Sonuçların Değerlendirilmesi 

Bursa İli’ne ait 2020 yılı karayolları kaynaklı CO2 emisyon değerleri Tier 1 

yöntemi ile hesaplandığında karşılaşılan değer 3.233 GgCO2 iken, Tier 2 yöntemi 

ile hesaplandığında karşılaşılan değer 17.585 GgCO2 olmaktadır. Bu 

hesaplamalardaki farklılıkların kaynağı hesaplamalardaki formülasyon detayları 

olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü Tier 2 yönteminde Tier 1’den farklı olarak 

araç sayıları, yakıt türleri ve tüketim miktarları daha fazla önem arz etmektedir. 

İki yöntemle yapılan sonuçlar bağımsız olarak değerlendirildiğinde Tier 1 genel 

bir hesaplama iken, Tier 2 çok daha detaylı bir hesaplama yöntemidir. Bu 

sebeple Tier 2 yöntemi ile elde edilen verilerin daha gerçekçi olduğu 

düşünülmektedir. Tier 1 ve Tier 2 yöntemlerinin birlikte karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi IPCC tarafından önerilmemektedir.  

Fakat yine de bir değerlendirme yapacak olursak Tier 1 yöntemi sadece 

akaryakıt tüketimi verilerine dayanırken, Tier 2 yönteminde akaryakıt 

tüketiminden ziyade motorlu araçların kat etmiş olduğu mesafeler 

kullanılmaktadır. Bu sebeple her geçen yıl araçların yapmış olduğu 

mesafelerdeki artış oranı düşünüldüğünde doğru orantılı olarak emisyon 

değerleri de artmaktadır. Ayrıca Tier 1 ve Tier 2 yöntemlerine göre hesaplanan 

karbon ayak izi değerleri arasındaki farkın bu oranda yüksek olmasının sebebi 
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ise Tier 2 yöntemi ile yapılan hesaplamaların daha gerçekçi ve detay verilerin 

kullanılmasıdır. 
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Çizelge 4.11. Bursa İli’nde araç başına düşen CO2 emisyon değeri (Tier 2) 

BURSA OTOMOBİL MİNİBÜS OTOBÜS KAMYONET KAMYON MOTOSİKLET Toplam 

2020 yılı 

toplam araç 

sayısı 

Araç başına düşen 

emisyon değeri 

(Gg CO2/araç) 

YIL BENZİN DİZEL LPG DİZEL DİZEL DİZEL DİZEL BENZİN 
17.585 935.676 0,018793898 

2020 417 3230 601 3230 3230 3230 3230 417 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada; Bursa İli’nde karayolundan kaynaklanan karbon ayak izi 

hesapları 2020 yılına ait veriler bağlamında değerlendirilmiştir. Ulaşımdan 

kaynaklı CO2 emisyonlarının hesaplanmasında IPCC tarafından Tier 1, Tier 2 ve 

Tier 3 yaklaşımlarının kullanılması önerilmiştir. 

Yeterli veriye ulaşımda ortaya çıkan sınırlılıklar nedeniyle bu çalışmada Tier 3 

yaklaşımının yerine, Tier 1 ve Tier 2 yaklaşımları kullanılmış ve 

değerlendirilmiştir. IPCC tarafından ulaşım kaynaklı CO2 emisyonları için 

önerilen bu yaklaşımlar Bursa İli’nde karayolu sektörü bağlamında yapılan 

hesaplamalarda kullanılmıştır. 

Tier 1 ve Tier 2 yaklaşımları ile yapılan hesaplamalara göre, Bursa İli ulaşım 

sektörü içindeki tüm alt gruplar dikkate alındığında en ciddi emisyon kaynağı 

olarak karayolu ortaya çıkmıştır. Bursa İli’ndeki karayollarından kaynaklı 

emisyon değerleri hesaplandığında benzinli, dizel ve LPG ile kullanılan araçlar 

arasında en çok tercih edilen akaryakıt çeşidinin dizel ve LPG olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bunun başlıca sebebi ise benzinli araçların yakıt tüketim miktarlarının 

artmasından kaynaklı olarak kullanıcılar tarafından fazla tercih edilmiyor 

olmasıdır. Tier 1 yöntemi ile yapılan hesaplamalar Tier 2 yöntemine göre çok 

daha az detay içerdiğinden dolayı karşılaştırılabilir olmamaktadır. Bursa İli’ne 

ait 2020 yılı karayolları kaynaklı CO2 emisyon değerleri Tier 1 yöntemi ile 

hesaplandığında karşılaşılan değer 3.233 GgCO2 iken, Tier 2 yöntemi ile 

hesaplandığında karşılaşılan değer 17.585 GgCO2 olmaktadır. Bu 

hesaplamalardaki farklılıkların kaynağı hesaplamalardaki formülasyon 

detayları olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü Tier 2 yönteminde Tier 1’den 

farklı olarak araç sayıları, yakıt türleri ve tüketim miktarları daha fazla önem arz 

etmektedir. Tier 1 ve Tier 2 yöntemlerinin birlikte karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi IPCC tarafından önerilmemektedir. Fakat yine de bir 

değerlendirme yapacak olursak Tier 1 yöntemi sadece akaryakıt tüketimi 

verilerine dayanırken Tier 2 yönteminde akaryakıt tüketiminden ziyade 

motorlu araçların kat etmiş olduğu mesafeler kullanılmaktadır. Bu sebeple her 
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geçen yıl araçların yapmış olduğu mesafelerdeki artış oranı düşünüldüğünde 

doğru orantılı olarak emisyon değerleri de artmaktadır. Ayrıca Tier 1 ve Tier 2 

yöntemlerine göre hesaplanan karbon ayak izi değerleri arasındaki farkın bu 

oranda yüksek olmasının sebebi ise Tier 2 yöntemi ile yapılan hesaplamaların 

daha gerçekçi ve detay verilerin kullanılmasıdır. 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında karayolu ulaşımı sebebi ile ortaya çıkan 

karbon ayak izi miktarının düşürülebilmesi adına birtakım önerilerde 

bulunulmuştur. Bu öneriler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

1) Karayolu ulaşımından kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılabilmesi adına 

motor teknolojilerinin geliştirilmesi ve karbon ayak izi bağlamında 

iyileştirilmesi gerekmektedir. 

2) Teknolojinin de gelişmesi ile yaygınlaşmaya başlayan hibrit araçların 

kullanımı yönünde teşvikler uygulanmalıdır. 

3) Hibrit araçlar dışında LPG gibi diğer alternatif yakıtlara da yönelinmesi, dizel 

araçların açığa çıkardığı etkileri azaltacaktır. 

4) Deniz ve demiryolu ulaşımının arttırılması ve bu noktaya önem verilmesi 

gerekmektedir. 

5) Trafiğin akan seyrinde ideal hızların belirlenmesi ve uygulanması konusunda 

daha keskin önlemler alınmalıdır. 

6) Araçların kullandığı akaryakıt türlerine ve tüketim değerlerine göre 

vergilendirme yapılmalıdır. Emisyon sınırı belirlenmeli, buna uygun olmayan 

özellikle de eski tip araçlar trafikten çekilmelidir. 
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